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Validação Diagnóstica Do 

Citomegalovírus e Dos 

Poliomavírus BKPyV e JCPyV 

Em Transplantados Renais 

Por qPCR Quantitativo Em 

Tempo Real 
 

Marta Lamounier Moura Vargas 

Corgozinho; Lorraine Vieira Alves; 

Silvia Helena Sousa Pietra Pedroso; 

Igor César de Oliveira Sousa; Andressa 

França; Adelino de Melo Freire Júnior; 

Ana Carolina Fialho Dias Rocha; Jenner 

Karlisson Pimenta dos Reis; Bruno 

Eduardo Fernandes Mota; Ana Paula 

Lucas Mota 

 

Introdução: Poliomavírus e 

Citomegalovírus são vírus ubíquos na 

população que permanecem latentes 

em diversos tecidos. A reativação viral 

pode ocorrer em receptores de 

transplante renal e pode levar à 

leucoencefalopatia multifocal 

progressiva associada ao Poliomavírus 

JC (JCPyV), nefropatia crônica do 

aloenxerto (NCE) associada ao 

Poliomavírus BK (BKPyV) e 

complicações gastrointestinais e 

respiratórias associadas ao 

Citomegalovírus Humano (HCMV). O 

diagnóstico precoce é a chave para 

prevenir a progressão da infecção. 

Vários testes diagnósticos foram 

desenvolvidos, mas ainda não há 

padronização bem estabelecida para o 

Poliomavírus. Objetivo: Realizar 

validação diagnóstica para detecção 

dos três alvos virais por Reação em 

Cadeia da Polimerase em Tempo Real 

em pacientes transplantados renais. 

Metodologia: Foram coletadas 92 

amostras de plasma e 89 de urina de 

pacientes transplantados atendidos no 

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil. O projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética sob o 

pedido 91755918.9.0000.5149. Foram 

construídos primers/sondas através da 

plataforma NCBI Blast, Primer Blast e 

avaliado a presença de homodímeros, 

grampos e heterodímeros pela 

plataforma Integrated DNA 

Technologies (IDT). As amostras foram 

submetidas à extração de material 

genético para realização da 

padronização diagnóstica por meio da 

técnica de PCR quantitativo em tempo 

real. O gene GAPDH foi utilizado como 

controle interno da reação de PCR. 

Resultados: O teste desenvolvido 

apresentou excelente sensibilidade 

para os alvos pesquisados com 

1,518x10^1 cópias/ul de BKPyV, 

1,113x10^1 cópias/ul de JCPyV e 

5x10^2 cópias/ul de HCMV. Não houve 

reação cruzada entre os vírus ou outros 

filogeneticamente relacionados, a 

exemplo do Human herpesvírus 2 

(HHV-2), Human herpesvírus 3 (HHV-

3) e Human herpesvírus 4 (HHV-4) e 

ainda, apresentou alta 

reprodutibilidade e repetibilidade 

entre as reações realizadas. Conclusão: 

O desenvolvimento da nova técnica 

molecular possibilitou excelente 

ferramenta para o diagnóstico dos 

Poliomavírus e Citomegalovírus em 
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amostras de pacientes críticos, 

auxiliando na tomada de decisão 

médica mais efetiva e rápida e com isso 

colaborando com um bom prognóstico 

dos pacientes transplantados.  

Apoio Financeiro: Target Medicina de 

Precisão, Universidade Federal de 

Minas Gerais.  

Palavras-chave: Vírus BK. vírus JC. 

Citomegalovírus. Transplante renal. 

Nefropatia. 

 

Covid-19 em gestantes no 

estado do rio janeiro: uma 

análise do perfil e da 

distribuição espacial das 

taxas de incidência 

 

Eric Gustavo Ramos Almeida, Nádia 

Cristina Pinheiro Rodrigues, Cíntia 

Valéria Galdino, Gustavo Rodrigues dos 

Santos, Iane Coutinho, Sirlene da Silva, 

Paola Pugian Jardim 

 

 

Introdução: A pandemia de COVID-19 

tem impactado significativamente a 

morbimortalidade da população de 

gestantes em decorrência a maior 

vulnerabilidade deste grupo de risco a 

desfechos desfavoráveis. Observa-se 

um aumento no número de casos de 

COVID-19 em gestantes na região 

Sudeste do país e, principalmente no 

Rio de Janeiro. Objetivos: Analisar a 

distribuição espacial dos casos de 

COVID-19 em gestantes, o perfil das 

gestantes com COVID-19 e a 

distribuição espacial dos leitos 

disponíveis por município do Rio de 

Janeiro em 2020. Método: Trata-se de 

um estudo descritivo, exploratório e 

observacional ecológico. Resultados: Os 

municípios que apresentaram maiores 

taxas de incidência foram: Angra dos 

Reis (859/10.000 gestantes), Iguaba 

Grande (569/10.000 gestantes), 

Sapucaia (487/10.000 gestantes). A 

capital Rio de Janeiro apresentou taxa 

de incidência igual à 82/10.000 

gestantes. Do total de gestante 

analisadas, 83,44% apresentaram 

algum sinal ou sintoma. A tosse foi 

encontrada em 54%, dor de cabeça 

38%, febre 36%, coriza 29%, dor de 

garganta 27%, distúrbios olfativos 

23%, distúrbios gustativos 22%, 

dispneia 29% e outros 49% (variável 

apresentada no banco sem 

especificação). Conclusão: O município 

do Rio de Janeiro possui o maior 

percentual (33%) de casos quando 

comparado aos demais municípios. O 

maior número de casos no município 

do Rio de Janeiro pode ser justificado 

pela densidade populacional da capital. 

Por outro lado, Angra dos Reis possui o 

segundo maior percentual (11%) de 

casos e lidera o ranking das taxas de 

incidência. Os sinais e sintomas de 

maior prevalência foram: tosse - 54%, 

dor de cabeça- 38% e febre - 36%. 

 

Descritores: COVID-19; Epidemiologia; 

Gravidez; Análise espacial 
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Figura 1 – Mapa da distribuição das taxas de incidência de COVID-19 em gestantes no 

Estado do Rio de Janeiro - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Figura 2- Principais sinais e sintomas apresentados pelas gestantes com COVID-19 no 

Estado do Rio de Janeiro – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Spatial distribution of COVID-

19 cases in a poor community 

in Rio de Janeiro/Brazil 

 

Eric Gustavo Ramos Almeida, Nádia 

Cristina Pinheiro Rodrigues, Joaquim 

Teixeira Netto 

 

Abstract: Background. The min of this 

study is to describe the spatial 

distribution of the cases of COVID-19 in 

the community of Manguinhos in the 

municipality of Rio de Janeiro between 

March 16, 2020, and October 6, 2021. 

Methods: This is a cross-sectional 

descriptive exploratory study. We 

described the sociodemographic profile 

of the cases and performed spatial 

analysis to identify the pattern of 

distribution of cases. Results: We 

detected clusters of cases located in 

three regions. The frequency of cases of 

COVID-19 was higher in females (60.0 

% of cases) and in indi-viduals between 

20 and 49 years old, with 3620 cases 

(50.5 %). Conclusion: The majority of 

the in-fected population in the 

Manguinhos community was composed 

of adults. The regions with the highest 

agglomeration of cases in the territory 

of Manguinhos were located in the west 

of the territory, center-south, and 

center-north. 

 

Keywords: Spatial Analysis, COVID-19, Coronavirus, Epidemiology, Brazil. 

Table 1. Absolute and relative frequencies of confirmed cases of COVID-19, by sex and 

age, in Manguinhos community, Rio de Janeiro City (March 16, 2020, to October 6, 

2021) 

Variables    Cases (n)  Cases (%) 

Sexo 

Female 4342 0.60 

Male 2719 0.38 

No information  142 0.02 

Age (years) 

 0 - 9  938 13.02 

 10 - 19  587 8.15 

 20 - 29   1225 17.01 

30 - 39   1244 17.27 

40 - 49   1171 16.26 

50 - 59   921 12.79 

60 - 69   641 8.90 

70 - 79   231 3.21 

80 - 89  61 0.85 

90 - 100 12 0.17 

> 100 2 0.03 

No information 170 2.36 
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Figure 1. Spatial distribution of COVID-19 cases in the region of Manguinhos, Rio de 

Janeiro (March 16, 2020 to October 6, 2021) 

 
Figure 2. Spatial distribution of COVID-19 cases in the Manguinhos region, Rio de 

Janeiro trough the Kernel Map (March 16, 2020 to October 6, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernel density values: Very Low = 0.5, Low = 4.64; Medium = 9.28; High = 13.92; 

Very high = 18.57 
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Infecção de corrente 

sanguínea em terapia renal 

substitutiva: aplicação de uma 

ferramenta preventiva 

 

Cinthya Ramires Ferraz, Eric Gustavo 

Ramos Almeida, Fernanda Laxe 

Marcondes, Sirlene da Silva, Michelle 

de Menezes Freire, Gabriel Cícero 

Araújo Silva 

 

Introdução: Os pacientes dialíticos são 

mais propensos às infecções 

relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS), por apresentarem alterações no 

seu sistema imunológico, pela 

necessidade do uso de dispositivos 

invasivos, como a inserção de cateteres 

e próteses venosas.1,2,3,4 Estas infecções 

são responsáveis pelo aumento da 

morbidade e mortalidade, sendo uma 

ameaça à segurança do paciente.1,2,3,4 O 

uso de ferramentas de auditoria e listas 

de verificação tem sido amplamente 

utilizadas pelos serviços de assistência 

à saúde, incluindo os serviços de 

terapia renal substitutiva, sendo 

importantes aliadas para a melhoria na 

adesão as boas práticas e na segurança 

do paciente2. A aplicação de 

ferramentas específicas para prevenção 

e controle de infecções pode contribuir 

para a redução dos casos de infecções e 

para a melhoria do prognóstico dos 

pacientes dialíticos1. Objetivo: Relatar a 

experiência da aplicação de uma 

ferramenta de checagem para 

prevenção de infecção de corrente 

sanguínea em terapia renal 

substitutiva.  

Método: Pesquisa descritiva, narrativa, 

do tipo relato de experiência. Durante 

revisão de literatura das resoluções da 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e das 

recomendações do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) foi 

encontrado um modelo de ferramenta 

de auditoria de conexão e desconexão 

do cateter venoso para serviço de 

diálise, elaborado pelo CDC, a qual 

traduziu-se e adequou-se para o 

português e para a realidade dos 

serviços de terapia renal substitutiva 

no Brasil. A ferramenta possui 10 itens 

a serem observados durante o 

procedimento de conexão e desconexão 

do cateter: profissional usou máscara 

cirúrgica durante o procedimento, 

higienizou as mãos antes do 

procedimento, usou luvas durante o 

procedimento, as linhas de sangue 

foram conectadas e desconectadas com 

técnica asséptica, foi realizada a 

desinfecção do hub do cateter, 

aguardou a secagem do hub, usou nova 

tampa para o fechamento do cateter 

após a desconexão das linhas, removeu 

as luvas após procedimento e 

higienizou as mãos após procedimento.  

Resultados: A ferramenta foi aplicada 

em uma clínica privada de terapia renal 

substitutiva, localizada no Distrito 

Federal. A clínica possui 88 pacientes 

inscritos no programa dialítico, destes, 

33 faziam o uso de cateter permanente 
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ou temporário para a realização da 

diálise. A aplicação da ferramenta foi 

por amostragem, onde deveria ser 

avaliada a conexão e desconexão de 

cinco pacientes por semana, 

totalizando 40 observações no mês. As 

não conformidades observadas durante 

a auditoria eram ao final comunicadas 

à equipe para adequação. Conclusão: 

Concluiu-se que a ferramenta é válida 

para a prática assistencial, podendo 

contribuir para melhoria na adesão às 

medidas de prevenção de infecção 

relacionada à assistência à saúde, para 

a redução dos casos de infecção e para 

a segurança do paciente dialítico. 

 

Palavras chave: Lista de checagem; 

Hemodiálise; Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar; 

 

Área de Interesse: Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde em 

Populações Especiais: Doença Renal 

Crônica 
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Figura 1 – Prevenção de infecção de corrente sanguínea em terapia renal substitutiva: 

ferramenta preventiva através de um check-list para as observações de conexão de 

desconexão do cateter. 

  



 

15 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

 

Síndrome de burnout em 

profissionais de enfermagem 

frente a pandemia da covid-19 

 

Gabriela Belo Rocha, Fernanda 

Sinfronio da Costa, Cíntia Valéria 

Galdino, Eric Gustavo Ramos Almeida, 

Sirlene da Silva, Cinthya Ramires 

Ferraz 

 

 

Introdução: A Síndrome de Burnout 

também conhecida como síndrome do 

esgotamento profissional e psíquico, 

aparece como resposta aos estressores 

interpessoais de natureza crônica que 

estão relacionados ao meio laboral, 

representando o maior índice de 

problema psicossocial e de estresse 

laboral. A atuação dos profissionais de 

enfermagem de forma direta frente a 

contenção da pandemia da COVID-19, 

pode trazer consequências prejudiciais 

nos processos e condições de trabalho 

no decorrer da pandemia e no pós-

pandemia. Objetivo: Analisar os 

impactos da pandemia no 

desenvolvimento de Síndrome de 

Burnout e identificar a incidência da 

síndrome em profissionais de 

enfermagem que atuam no 

enfrentamento da COVID-19. 

Metodologia: Estudo transversal do 

tipo descritivo, exploratório, com 

abordagem quantitativo, em um 

hospital público e uma maternidade de 

Valença/RJ com 23 técnicos de 

enfermagem e 07 enfermeiros que 

atuavam em unidades destinadas ao 

atendimento dos pacientes com covid-

19, no período de agosto a setembro de 

2021. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) onde 

o estudo foi realizado (CAAE:  

49926821.5.0000.5246, com parecer 

de aprovação nº 4.878.420). 

Resultados: A prevalência de idade dos 

participantes é de 30 a 34 anos (33%); 

o maior percentual da população 

investigada é do sexo feminino (80%); 

e a maioria (64%) tem um período 4 

anos de atuação na enfermagem. A 

presença da exaustão emocional foi 

uma característica em comum entre 

técnicos de enfermagem e enfermeiros 

(35% e 43%, respectivamente). Já a 

despersonalização obteve resultados 

médio em ambas as categorias com 

(57%). No caso de despersonalização 

houve uma divergência, onde técnicos 

de enfermagem apresentaram alta 

realização profissional com (74%), e 

enfermeiros uma significativa baixa 

realização profissional com (43%). 

Conclusão: O estudo demonstrou uma 

incidência de exaustão emocional e 

despersonalização significativa. Neste 

contexto faz-se necessário a adoção de 

medidas para prevenir o adoecimento 

emocional dos profissionais da 

enfermagem que atuam na linha de 

frente da covid-19. 

 

Palavras- chave: Síndrome de Burnout; 

Enfermagem; Covid-19 
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Tabela 1: Características sociodemográficas e ocupacionais 

 
  

Gráfico 1: Gráfico de apresentação das três dimensões da Síndrome de Burnout do 

estudo realizado com enfermeiros e técnicos de enfermagem de um hospital público e 

uma maternidade de Valença/RJ atuantes na linha de frente ao combate a pandemia 

do covid-19. 
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Tabela 2: Dimensões da Síndrome de Burnout entre técnicos de enfermagem e 

enfermeiros de um hospital público e uma maternidade de Valença/RJ atuantes na 

linha de frente ao combate a pandemia do covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepse de foco periodontal: 

relato de caso 

 

Renata Gonçalves Resende1, Hoberdan 

Oliveira Pereira1, Fernanda Luiza 

Araújo de LimaCastro1, Alessandra 

Figueiredo de Souza2 
1Hospital Metropolitano Odilon 

Behrens 
2Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Introdução: A sepse é uma doença 

grave que provoca a disfunção orgânica 

devido à resposta desregulada perante 

a infecção. As infecções bucais, como a 

peridontite, caracterizadas por 

infiltração de leucócitos, 

desorganização de tecido conjuntivo, 

reabsorção de osso alveolar e formação 

de bolsa periodontal e pode ocasionar a 

eventual perda do dente, e 

representam importantes fatores de 

risco para sepse podendo originar as 

chamadas infecções à distância, por 

meio das bacteremias. Objetivo:  relatar 

um caso clínico de paciente que 

apresentou um quadro de sepse por 

periodontite. Relato de caso: Trata-se 

de paciente do masculino, 59 anos, 

encaminhado ao pronto atendimento 

de uma unidade hospitalar pelo Serviço 

Médico de Urgência (SAMU) com relato 

de diarreia e redução de diurese na 

última semana, início de dispneia 

súbita e evoluindo com piora 

progressiva. Foi admitido na unidade 

de terapia intensiva (UTI) devido a 

insuficiência renal aguda com 

hipercalemia e necessidade de diálise. 

História pregressa de obesidade 

mórbida, hipertensão artéria sistêmica 

(HAS) e gonoartrose. Em uso domiciliar 

de sulfato de glucosamina, AINE e 

enalapril. Nega história de tabagismo e 

etilismo. Paciente evoluiu com 

insuficiência respiratória sendo 

necessário a intubação orotraqueal 

(IOT). Foi realizada a coleta de 

hemocultura com 1ª amostra 

evidenciando a presença de 

Streptococcus mitis Streptococcus 

oralis (sensível à penicilina e β-

lactâmicos), e 2ª amostra de aspirado 

traqueal com presença Streptococcus 

aureus multisensível. A urocultura 
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realizada negativa para crescimento de 

microrganismos. Iniciada a terapêutica 

com Clavulin® por via intravenosa. O 

exame físico odontológico mostrou 

edentulismo parcial, diversos restos 

radiculares com perda de inserção 

clínica e dentes com perda óssea 

generalizada (Figura 1). A hipótese 

diagnóstica foi periodontite aguda.  Foi 

solicitada tomografia computadorizada 

(TC) de face (Figura 2) e revisão 

laboratorial. Proposta terapêutica 

realizar exodontia total sob anestesia 

local (lidocaína 2% com epinefrina 

1:100.000) em bloco cirúrgico para 

remoção do foco primário. 

Procedimento realizado sem 

intercorrências. Como resultado o 

paciente evoluiu hemodinamicamente 

estável. Apresentou melhora da função 

renal, hipercalemia e da acidose 

metabólica.  A alta da UTI ocorreu após 

48 horas do procedimento. Já no leito 

de enfermaria, paciente encontrava-se 

alerta, orientado, colaborativo, sem 

queixas. Evacuações e diurese 

preservadas, acianótico, anictérico, 

corado e hidratado. Paciente teve alta 

hospitalar após completar o esquema 

de antibióticos com indicação para 

atenção primária para confecção de 

próteses e restabelecer função 

mastigatória. Conclusão: a 

disseminação de microrganismos a 

partir da cavidade bucal tem sido 

associada com piora clínica do 

paciente. Assistência odontológica na 

equipe multiprofissional faz-se 

indispensável na integralidade do 

cuidado do paciente. 

 

Figura 1: Aspecto clínico intrabucal, 

evidenciando o edentulismo parcial e 

perda de inserção dos dentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cortes tomográficos – 

reconstrução 3D, mostrando o 

edentulismo parcial e avançada perda 

óssea . 
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Autoeficácia de profissionais 

da saúde para a higienização 

das mãos e o uso de luvas em 

um hospital público de Minas 

Gerais durante a pandemia 

por COVID-19 

 

Tatiana Areas da Cruz, Eliana Borges 

Silva Pereira André Pereira dos Santos, 

Jéssica Fernanda Corrêa Cordeiro, 

Daniella Corrêa Cordeiro, Ludmila 

Albano de Felice Gomes, Denise de 

Andrade, Evandro Watanabe. 

 

Introdução: A doença causada pelo 

SARS-CoV-2 foi denominada de COVID-

19, sendo classificada como emergência 

de saúde pública internacional. 

Medidas de precaução ao contágio 

foram amplamente divulgadas pela 

mídia mundial, dentre elas a prática 

adequada da higienização das mãos 

(HM). A HM é a medida profilática mais 

simples e eficaz para o controle de 

infecções comunitárias e Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS). O procedimento de HM e o uso 

de luvas estão inseridas na prática 

clínica, exigindo mudanças no 

comportamento dos profissionais de 

saúde e importante para reduzir a 

transmissão microbiana. A Organização 

Mundial da Saúde preconiza que a 

observação/vigilância das 

oportunidades de HM é padrão ouro, 

sendo a abordagem mais utilizada e 

aceita. Objetivo: Mensurar a 

autoeficácia para a HM e o uso de luvas 

de profissionais da saúde durante a 

pandemia por COVID-19. Material e 

métodos: Estudo observacional com 

delineamento transversal. Os 

profissionais da saúde foram 

recrutados no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia 

(HC-UFU). Foi utilizado o instrumento 

autoeficácia de profissionais de saúde 

para a higienização das mãos e uso de 

luvas (AEPS-HML) (Figura 1). O AEPS-

HML é composto por 19 itens, com 

escala de resposta contínua que varia 

de 0 a 100 pontos. O escore final varia 

entre 0 e 1900 pontos, sendo que maior 

pontuação corresponde à maior 

autoeficácia. Os participantes foram 

recrutados e mensurados por meio de 

e-mail com o AEPS-HML 

disponibilizado pela ferramenta google 

forms. Os dados foram coletados de 

abril a julho de 2021. Resultados: 

participaram da pesquisa 97 

profissionais da saúde do HC-UFU. Na 

Tabela 1, em relação aos dados 

sociodemográficos observa-se maior 

frequência absoluta e relativa do sexo 

feminino 71 (73,2%). No que tange à 

categoria profissional, 29 (29,9%) 

eram técnicos em enfermagem, 17 

(17,5%) enfermeiros e 5 (5,2%) 

auxiliares de enfermagem. Destaca-se a 

participação de 16 (16%) de 

profissionais médicos. Do total de 

profissionais, com relação ao tempo de 

atuação profissional, que varia de 

menos de 1 ano e mais de 20 anos, a 

média de resposta foi de 16,67%. O 

maior índice de resposta 24 (24,7%) 

foi de profissionais que atuavam a 
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INSTRUMENTO PARA MENSURAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA AUTOEFICÁCIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

INDIVÍDUOS EM GERAL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS (HM) 

 

 

Assinale o seu grau de confiança para cada item, considerando uma escala de 0 a 100 pontos, sendo que as menores pontuações equivalem à menor 

confiança ou situação deficitária e maiores pontuações correspondem à maior confiança: 

 

0        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100 

 

Nem um 

pouco 

confiante 

              Moderadamente 

              confiante 

 

        Totalmente 

           confiante 

 

 

 Grau de 

confiança 

(0-100) 

1.O quanto você está confiante de que exerce papel importante no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS)? 

------ 

2. O quanto você está confiante de que a higienização das mãos e o uso de luvas devem ser comportamentos regulares e 

frequentes em sua rotina profissional? 

 

 

------ 

3. O quanto você está confiante de que a sua motivação influencia na adesão à higiene das mãos e uso de luvas? 

 

 

------ 

4. O quanto você conhece sobre as recomendações de higienização das mãos e uso de luvas? 

 

 

------ 

5. O quanto você está confiante de que cumpre as recomendações de higienização das mãos e uso de luvas? 

 

 

------ 

6. O quanto você está confiante de que o seu desempenho profissional provoca em você um estado de satisfação porque está 

protegendo os pacientes e a si mesmo contra o risco de infecções? 

 

 

------ 

7. O quanto você está confiante de que atende às expectativas dos pacientes sob seus cuidados no que se refere à higienização 

das mãos? 

 

 

------ 

8. Você está confiante de que as mãos, com e sem luvas, podem levar contaminação de um lugar para outro? 

 

 

------ 

9. O quanto você está confiante de que pode aplicar os seus conhecimentos sobre higienização das mãos e uso de luvas em sua 

prática clínica? 

 

 

------ 

10. O quanto você está confiante para decidir entre higienizar as mãos e/ou usar luvas? 

 

 

------ 

11. O quanto você está confiante de que o acidente com material biológico é fator que modifica a sua conduta com relação ao 

uso de luvas? 

 

 

------ 

12. O quanto você está confiante de que a educação em serviço modifica o seu comportamento em relação à higienização das 

mãos e uso de luvas? 

 

 

------ 

13. O quanto você está confiante de que sua conduta, em relação à higienização das mãos e uso de luvas, influencia no 

comportamento dos seus colegas de trabalho? 

 

 

------ 

14. O quanto você está confiante de que a conduta da sua chefia, em relação à higienização das mãos e de uso de luvas, influencia 

no seu comportamento? 

 

 

------ 

15. O quanto você está confiante de que você obedece às recomendações de higienização das mãos e uso de luvas em situações 

de emergência? 

 

 

------ 

16. O quanto você está confiante de que, quando quer, você consegue encontrar uma maneira para aderir às recomendações de 

higienização das mãos e uso de luvas? 

 

 

------ 

17. O quanto você está confiante de que segue as recomendações de higienização das mãos, mesmo quando suas mãos estão 

ressecadas, doloridas e/ou com feridas ou rachaduras? 

 

 

------ 

18. O quanto você está confiante de que o tempo consumido para higienizar as mãos não é um desestímulo para a sua adesão? 

 

 

------ 

19. O quanto você está confiante de que a estrutura adequada (pia, toalha de papel, sabão, álcool) influencia na sua adesão à 

higienização das mãos? 

 

 

------ 

 

menos de 1 ano, devido a contratações 

temporárias para atuação no 

enfrentamento da COVID-19. Com 

relação ao instrumento AEPS-HM, 

Tabela 2 apresenta respostas que 

variaram de 0 a 100, sendo a maior 

média de autoeficácia (98,14%) a da 

Questão 2 (O quanto você está 

confiante de que a higienização das 

mãos e o uso de luvas devem ser 

comportamentos regulares e 

frequentes em sua rotina profissional?) 

e a menor média (83,61%) a resposta 

da Questão 14 (O quanto você está 

confiante de que a conduta da sua 

chefia, em relação à higienização das 

mãos e de uso de luvas, influencia no 

seu comportamento?). Conclusão: A 

aplicação do instrumento AEPS-HML 

mostra que é de competência dos 

profissionais de saúde manterem a 

atualização de medidas de prevenção 

de infecções como a COVID-19.  

 

Figura 1 - Instrumento para mensuração da autoeficácia de profissionais de saúde 

higienização das mãos e uso de luvas. 
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Tabela 1 – Distribuição dos profissionais de saúde, segundo características 

sociodemográficas, formação, entre outras variáveis profissionais. Hospital 

das Clínicas -Universidade Federal de Uberlândia. 2021. 

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 71 73,2 

Masculino 26 26,8 

Faixa etária   

18 a 24 anos 1 1,0 

25 a 29 anos  5 5,2 

30 a 39 anos 39 40,2 

40 a 49 anos 33 34,0 

50 a 59 anos 14 14,4 

<60 anos 5 5,2 

Profissão   

Técnico em Enfermagem 29 29,9 

Enfermeiro 17 17,5 

Médico 16 16,5 

Técnico de Laboratório 8 8,2 

Técnico em Farmácia 7 7,4 

Auxiliar de Enfermagem 5 5,2 

Fisioterapeuta 4 4,1 

Farmacêutico 3 3,1 

Técnico em Segurança do Trabalho 2 2,1 

Assistente Administrativo 1 1,0 

Psicólogo 1 1,0 

Físico Médico 1 1,0 

Analista de Recursos Humanos 1 1,0 

Técnico em Radiologia 1 1,0 

Gerente de Atenção à saúde 1 1,0 

Formação   

Especialização 35 36,0 

Curso Técnico 25 25,8 

Mestrado 22 22,7 

Ensino superior 9 9,3 

Doutorado 5 5,2 

Pós-doutorado 1 1,0 

Tempo de conclusão curso profissional   

Entre 1 a 5 anos 20 20,6 

Entre 6 a 10 anos 15 15,5 

Entre 11 a 15 anos 23 23,7 

Entre 16 a 20 anos 19 19,6 

>20 anos 20 20,6 

Tempo de atuação no HC-UFU   

<1 ano 24 24,7 

Entre 1 a 5 anos 16 16,5 

Entre 6 a 10 anos 13 13,4 

Entre 11 a 15 anos 11 11,3 

Entre 16 a 20 anos 18 18,6 

>20 anos 15 15,5 
Legenda: HC-UFU, Hospital das Clínicas – Universidade Federal de Uberlândia; n, número; %, porcentagem; >, 

mais de; <, menos de. 

Fonte: própria autora (2021).  
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Tabela 2 – Medidas de tendência central e variabilidade dos itens do instrumento Autoeficácia 

dos profissionais de saúde para higiene das mãos e uso de luvas. Hospital das 

Clínicas -Universidade Federal de Uberlândia. 2021. 

Questões 
Pontuação 

Mínima 

Pontuação 

Máxima 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

1 60 100 91,9 90 10,0 

2 80 100 98,1 100 4,8 

3 60 100 93,5 100 10,0 

4 70 100 93,8 100 8,1 

5 70 100 92,6 100 9,0 

6 70 100 94,4 100 7,8 

7 70 100 93,1 90 7,4 

8 80 100 97,9 100 4,8 

9 60 100 94,9 100 8,3 

10 0 100 92,4 100 13,8 

11 00 100 87,2 100 21,3 

12 70 100 93,9 100 8,7 

13 40 100 87,7 90 14,5 

14 0 100 83,6 90 23,5 

15 60 100 91,2 90 11,2 

16 10 100 90,8 100 15,8 

17 50 100 92,6 100 10,5 

18 0 100 90,9 100 14,7 

19 40 100 93,0 100 13,0 
Fonte: própria autora (2021). 

 
 

Avaliação dos cuidados bucais 

durante a pandemia nas UTIs 

de um hospital público de 

referência sob o olhar dos 

profissionais: principais 

achados clínicos e protocolos 

de cuidado 

 

Fernanda Luiza Araújo de Lima Castro; 

Júlia Cândido Leão; Cristina Oliveira 

Rodrigues; Tatiana Bretas da Silva 

Telles; Alessandra Figueiredo de Souza; 

Hoberdan Oliveira Pereira; Júlio César 

Tanos de Lacerda; Renata Gonçalves 

Resende 

 

Introdução: No final do ano de 2019 

um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, 

foi associado a uma doença 

desconhecida, a COVID-19. A pandemia 

pelo novo coronavírus tem se 

apresentado como um dos maiores 

desafios de saúde pública deste século. 

A assistência à saúde de modo geral 

sofreu grande impacto. No que se 

refere aos atendimentos odontológicos, 

o novo vírus trouxe a necessidade de 

readequar muitos protocolos de 

cuidados, principalmente no sentido de 

orientar a equipe de saúde. Já em 

relação ao paciente hospitalizado, 

ainda mais em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), especial atenção deve 

ser dada à cavidade bucal. Como se 

sabe, a boca sofre alterações clínicas e 

disbiose de microbioma durante a 
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internação hospitalar, o que pode 

transformá-la em um reservatório de 

patógenos. Objetivo: O estudo 

objetivou avaliar como estão sendo 

realizados os cuidados bucais durante a 

pandemia pelo COVID-19 nas UTIs do 

Hospital Metropolitano Odilon Behrens 

sob o olhar dos profissionais da linha 

de frente que compõem a equipe 

multiprofissional, reportando os 

principais achados clínicos, protocolos 

de cuidado e a percepção da equipe. 

Materiais e métodos: Trata-se de um 

estudo observacional descritivo 

envolvendo a aplicação de um 

questionário aos profissionais 

cirurgiões-dentistas e os demais que 

compõem a equipe multidisciplinar que 

atuam nas UTIS do Hospital 

Metropolitano Odilon Behrens. A 

análise estatística dos dados foi 

realizada por meio do programa 

Statistical Packag for the Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0 (SPSS Inc., 

USA). Resultados: Um total de 153 

profissionais responderam à pesquisa 

sendo 70% do sexo feminino. Mais de 

2/3 dos profissionais receberam 

treinamento para avaliação de 

condições de saúde bucal e o principal 

protocolo de higiene oral utilizado foi 

com digluconato de clorexidina 0,12%. 

As condições de saúde bucais mais 

prevalentes foram a halitose e trauma 

nos lábios por uso prolongado do tubo 

de ventilação. No geral, a maioria dos 

profissionais se sentiu preparado para 

o atendimento de pacientes com 

diagnóstico confirmado de COVID-19.  

Conclusão: Mesmo durante a pandemia 

e diante de tantas dúvidas, o serviço se 

manteve atento, houve mudança de 

protocolo de higiene bucal e a equipe 

foi capacitada e aderiu às novas 

abordagens dos pacientes graves 

acometidos pelo SARS-CoV-2. Sugere-

se que os profissionais de saúde bucal 

compartilhem e divulguem os cuidados 

de saúde bucal que devem ser 

prestados aos pacientes, com medidas 

de controle de infecção adequadas, 

principalmente após a pandemia da 

COVID-19. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de profissionais que responderam ao questionário 
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Avaliação da prevalência de 

pneumonia associada a 

ventilação mecânica em 

pacientes com COVID-19 em 

um Hospital de referência de 

Belo Horizonte 

 

Renata Gonçalves Resende1,2, Laís 

Ribeiro Ferreira2, Letícia Fulgêncio de 

Araújo2, Lourenço Duarte Siqueira2, 

Fernanda Luiza Araújo de Lima Castro1, 

Júlio César Tanos de Lacerda1,  

Hoberdan Oliveira Pereira1 

 

1. Hospital Metropolitano Odilon 

Behrens, Belo Horizonte, Minas Gerais 

2. Faculdade Arnaldo Janssen, Belo 

Horizonte, Minas Gerais 

 

Introdução: a infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19), provocada 

pelo vírus SARS-CoV-2 trouxe diversas 

complicações sistêmicas ao paciente 

acometido pela doença e representou 

um grave problema de saúde pública. 

No paciente hospitalizado no Centro de 

Terapia Intensiva (CTI), as 

manifestações clínicas se tornam ainda 

mais complexas, principalmente do 

ponto de vista respiratório. Objetivo: 

avaliar a prevalência da pneumonia 

associada a ventilação mecânica 

(PAVM) entre os pacientes com COVID-

19 internados no CTI. Materiais e 

métodos: trata-se de um estudo 

epidemiológico transversal, 

retrospectivo e descritivo dos bancos 

de dados de um hospital de referência 

do município de Belo Horizonte, 

analisando os dados (sexo, idade, 

tempo de internação e desfecho clínico 

- óbito ou alta) dos pacientes 

submetidos a ventilação mecânica no 

CTI e que evoluíram para a PAVM entre 

os meses de março de 2020 a 

dezembro de 2021.  

Resultados: De um universo de 2425 

pacientes que testaram positivo para a 

COVID-19, 245 pacientes foram 

internados no CTI (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1: Total de pacientes com 

COVID-19 que estavam internados em 

CTI (n total=2.425) entre março de 

2020 a dezembro de 2021. Fonte: 

autoria própria. 

 

Destes internados no CTI, 58 (23,7%) 

apresentaram PAVM e dessa amostra 

49 (84,5%) pacientes vieram a óbito, 

sendo a maior parte desses pacientes 

do sexo masculino, entre 60 e 79 anos 

(Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Total de óbitos COVID-19 e 

PAVM (n=49), segundo sexo e faixa 

etária,entre março de 2020 a dezembro 

de 2021. Fonte: autoria própria 

 

Conclusão: O estudo mostrou de forma 

pioneira a associação de duas infecções 

graves para o paciente em terapia 

intensiva. Evidenciou que a PAVM piora 

o prognóstico dos pacientes com 

COVID-19. Além disso, o presente 

estudo também mostrou dados iniciais 

para o entendimento da PAVM no 

paciente com infecção pelo SARS-COV2.

 

Educação da segurança do 

paciente e controle das 

infecções relacionadas à 

saúde – IRAS 

 

Daiane do prado martins: Enfermeira 

especialista em MBA em Gestão da 

Qualidade; Controle de Infecção 

Hospitalar; Vigilância Epidemiologia; 

Gestão em Saúde; Enfermeira do 

Trabalho; Centro Cirúrgico e Central de 

Materiais e Docência em ciências da 

Saude. 

 

Objetivo: Analisar, a partir da 

literatura, a integração da educação da 

segurança do paciente e a prevenção de 

infecções relacionadas à assistência à 

saúde. Introdução: A prestação de 

cuidados de saúde é uma atividade de 

enorme complexidade, não apenas ao 

nível do paciente tratado, mas também 

em relação a diferentes níveis que 

envolvem sua prática. As IRAS, seus 

princípios, patogênese, prevalência e 

mecanismos de transmissão fazem 

parte do currículo escolar de quase 

todos os cursos da saúde no mundo. No 

entanto, a prevenção e controle das 

IRAS, enquanto indicador de qualidade 

e segurança é pobremente explorado. 

Material e métodos: Revisão narrativa 

da literatura nas bases de dados da 

LILACS, e SciELO. A delimitação 

temporal abrangeu artigos publicados 

entre janeiro de 2009 e maio de 2022. 

Resultados: Evidenciou-se que 

enquanto mecanismo promotor da 

segurança do paciente, o estudo das 

IRAS é restrito ao ensino da lavagem 

das mãos. Embora a Organização 

Mundial de Saúde estabeleça como 

meta internacional de segurança do 

paciente, a abordagem à importância 

da adoção do procedimento de higiene 

das mãos, restringir todo um conjunto 

de boas práticas à um único 

procedimento, limita as diversas ações 

de prevenção.  

Pesquisadores brasileiros observaram 

que o processo das rotinas implantadas 



 

26 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

não foram uniformes apesar da higiene 

de mãos inclusa. Outros dados 

enfatizaram o número reduzido de 

profissionais com titulação específica, 

gerando inconsistências ao 

cumprimento das diretrizes publicadas, 

tais diretrizes operacionais e atividades 

específicas da CCIH ainda precisam ser 

aprimoradas entre os serviços. 

Destaca-se que o sucesso das ações de 

prevenção e controle de infecção 

contempla o envolvimento de todos os 

profissionais, pacientes e familiares. A 

garantia da qualidade em saúde requer 

compromisso, dedicação, 

implementação de boas práticas e 

atualizações constantes da equipe 

multidisciplinar. Um dos desafios é 

garantir que a medição dos processos 

seja amplamente estimulada, até 

mesmo nos serviços de saúde com 

baixo investimento financeiro. Nesse 

sentido, destaca-se o enfoque de 

estudos brasileiros nas avaliações 

estruturais e de processos, 

principalmente no levantamento de 

indicadores de educação permanente 

como requisito de qualidade para a 

prevenção das IRAS. Conclusão: A 

segurança do paciente, relacionada às 

práticas de prevenção e controle da 

infecção, está contemplada nos 

currículos de ensino de graduação em 

saúde de forma pontual, diluída e 

desarticulada. A abordagem superficial 

contempla aspectos mais simples como 

a higienização das mãos. Poucos 

estudos focaram em aspectos 

biopsicossociais (cultura de segurança, 

comunicação e trabalho em equipe). 

Acredita-se que uma abordagem que 

supere o ensino de práticas isoladas 

pode contribuir na formação de 

profissionais sensíveis e conscientes da 

problemática da segurança do paciente, 

o que terá reflexo direto na qualidade 

da assistência prestada. 

 

Referência:  

 

1. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BR). Assistência segura: uma 

reflexão teórica aplicada à prática. 

Brasília, DF: Anvisa; 2017;  

2. Ministério da Saúde (BR). Portaria 

Nº 2616, de 12 de maio de 1998. 

Expede na forma dos anexos I, II, III, IV 

e V, diretrizes e normas para prevenção 

e o controle das infecções hospitalares. 

Brasília, DF; 1998; 

 

3. Cavalcante EFO, Pereira IRBO, Leite 

MJVF, Santos AMD, Cavalcante CAA. 

Implementação dos núcleos de 

segurança do paciente e as infecções 

relacionadas à assistência à saúde. Rev 

Gaúcha Enferm. 2019;  

 

4. Ministério da Saúde (BR). Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos Departamento de Ciência e 

Tecnologia. Diretrizes metodológicas: 

elaboração de revisão sistemática e 
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randomizados. Brasília, DF: Ministério 
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Unificação dos Fluxos de 

Atendimento de Emergência 

em Hospital de Cardiologia no 

Estado do Rio de Janeiro – 

Pandemia Covid-19 

 

Sirlene Silva; Marceli dos Reis 

Carvalho; Adriana Brilhante de Moraes 

 

INTRODUÇÃO: No atual cenário da 

pandemia de Covid-19 as unidades de 

assistência à saúde depararam-se com 

desafios constantes para prestar uma 

assistência segura para pacientes com 

síndromes gripais e para pacientes com 

demais quadros clínicos. No final do 

primeiro semestre de 2021 foi emitida 

uma recomendação quanto ao fluxo de 

pacientes no Pronto Socorro para casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19, 

ficando estabelecido um percentual de 

até 30% para manutenção de fluxo de 

atendimento unificado, desde que o 

risco de contaminação estivesse 

mitigado para pacientes, 

acompanhantes e profissionais. 

Objetivo: Mitigar a disseminação do 

SARS-CoV-2 no Pronto Socorro e 

garantir a segurança dos pacientes e 

colaboradores no cenário atual da 

Covid-19. Material e métodos: Trata-se 

de uma unidade especializada em 

cardiologia que segue como respaldo a 

diretriz com recomendações mínimas 

do Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar para o fluxo de atendimento 

a pacientes no Pronto Socorro com 

suspeita ou confirmação de Covid-19. 

As principais adequações para o 

atendimento unificado foram: manter 

consultórios de atendimento distintos 

para casos de síndrome gripal e demais 

quadros clínicos; fornecer máscara 

cirúrgica para pacientes e orientar a 

troca das mesmas quando molhadas ou  

espera prolongada para o atendimento; 

manter distanciamento físico mínimo 

de 1 metro entre os pacientes na sala 

de espera e, na impossibilidade devido 

a alta demanda, orientar que os  

acompanhantes aguardem o 

atendimento na área externa do Pronto 

Socorro; disponibilizar produtos em 

base alcoólica, informativos sobre 

higienização das mãos e papel toalha 

para higiene respiratória; garantir local 

seguro para procedimentos com 

possíveis situações de aerossolização; 

assegurar o fornecimento de insumos 

para paramentação em casos de 

aerossolização; monitorar 

continuamente o número de 

atendimentos de casos de síndrome 

respiratória; e, posteriormente, a 

adoção da  estratégia Fast Track 

modificada - triagem realizada com 

enfermeiro e médico 

concomitantemente após a realização 

do registro do paciente. Resultados: As 

recomendações deliberadas pelo 

Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar colaboraram para que o 

Pronto Socorro mantivesse o período 

de espera para o atendimento médico 

com o mínimo de aglomeração possível, 

proporcionando segurança na 

assistência à saúde para pacientes, 

acompanhantes e colaboradores, 

mesmo nas semanas com maior 
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demanda devido a alta incidência de 

casos da variante Ômicron do vírus 

SARS-CoV-2. Conclusão: O alinhamento 

multiprofissional das condutas para o 

atendimento destes pacientes foi 

essencial para proporcionar uma 

assistência à saúde eficiente e segura 

nas unidades com Pronto Atendimento, 

visto ser um desafio fazê-lo em época 

de pandemia, quando as 

recomendações para o enfrentamento 

da Covid-19 eram rotineiramente 

atualizadas. 

 

Ferramenta de vigilância de 

processos para avaliar o 

Serviço de Higiene em 

Oftalmologia 

 

Sirlene Silva; Eric Gustavo Ramos 

Almeida; Fernanda Laxe Marcondes; 

Cíntia Valéria Galdino; Lenir Santos 

Sôlha Rodrigues; Rosilene Santarone 

Vieira 

 

INTRODUÇÃO: O ambiente de 

assistência à saúde pode abrigar 

microrganismos multirresistentes, e a 

depender do tipo de microrganismo a 

permanência na superfície pode durar 

por anos. Esse fato faz com que a 

Comissão/Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar tenha um interesse 

em especial pelo Serviço de Limpeza e 

Desinfecção Hospitalar e assim, manter 

uma relação direta com esta equipe, 

somando forças, a fim de garantir um 

ambiente de assistência à saúde seguro 

para pacientes e seus acompanhantes, 

assim como para os profissionais de 

assistência à saúde. No caso das 

unidades de assistência em 

oftalmologia se soma a questão de 

higienizar os equipamentos de alta 

complexidade com o grande número de 

procedimentos oftalmológicos 

realizados rotineiramente. Objetivo: 

Relatar sobre a ferramenta criada para 

avaliar o Serviço de Limpeza e 

Desinfecção Hospitalar tendo como 

meta a vigilância de processo 

relacionada aos principais aspectos no 

Serviço de Higiene. Material e métodos: 

A ferramenta é usada em forma de 

checklist sendo cada item classificado 

com NC (não conforme) ou C 

(conforme), possuindo três partes: 1ª) 

Gestão de Resíduo, que aborda a 

avaliação de itens como o estado e 

identificação das lixeiras e contêineres,, 

segregação correta de resíduos, caixas 

para perfurocortantes bem fixadas e 

respeitando o limite, sacos de resíduos 

corretamente adaptados e conforme o 

PGRSS da instituição, entre outros. 2ª) 

Limpeza/Processo/Organização, que 

considera os setores higienizados na 

técnica correta, corredores limpos e 

janelas limpas e vedadas, expurgos e 

DML limpos e organizados, 

higienização concorrentes e terminais 

adequadas, áreas semicríticas e críticas 

(exemplo: recepção, consultórios, 

Serviço de Nutrição Dietética) limpas e 

organizadas, área externa limpa, 

organizada e sem foco para acúmulos 

de água, etc. 3ª) Estrutura/Processos, 

onde abordamos EPIs, dispensadores 
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de produtos a base de álcool, carro 

funcional, borrifadores, baldes, 

documentos de controle de 

higienização, escala de serviço, rotinas 

de serviços, controle de limpeza de 

geladeira, estoque de insumos, e uso de 

adornos. O instrumento foi aplicado 

com periodicidade mínima de 30 dias, 

de forma que o Serviço de Higiene 

tenha tempo hábil de realizar as 

adequações para a próxima vigilância 

de processo.  

Resultados: Após a consolidação dos 

dados foi possível obter uma visão 

ampla da qualidade do Serviço de 

Higiene, sendo possível agir 

diretamente nas não conformes de 

forma rápida e pontual. Conclusão: A 

ferramenta usada para otimizar a 

vigilância de processo no Serviço de 

Higiene contribui para que os pontos 

mais relevantes não sejam 

desapercebidos em momentos de 

auditoria, além de favorecer na 

elaboração de um relatório objetivo 

para gestores e direção de unidade de 

saúde. 

 

Higienização das mãos em 

neonatologia: uma análise 

comparativa 

 

Guilherme Augusto Armond1; Letícia 

Marcella Cordeiro Soares Geraldo2; 

Dalila Maria Dutra Lima3; Briana 

Henrique Tarabai3; Maria Leticia 

Braga1; Leni Márcia Anchieta4; 

Roberta Maia de Castro Romanelli4 

 

1 Mestre e Enfermeiro(a) da CCIH do 

HC-UFMG 

2 Acadêmica da Escola de Enfermagem 

da UFMG 

3 Acadêmica da Faculdade de Medicina 

da UFMG 

4Doutora e Professora Associada do 

Departamento de Pediatria da 

FM/UFMG 

 

Introdução: A higienização das mãos é 

medida para controle de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde, 

pois as mãos representam importante 

via de disseminação de patógenos. A 

lavagem com água e sabão ou a fricção 

com álcool a 70% reduz do risco de 

infecção, como quinta meta 

internacional de segurança do paciente. 

Objetivo: Avaliar adesão ao processo de 

higienização das mãos pela equipe em 

Unidade Neonatal. Métodos: Trata-se 

de avaliação antes e após intervenção 

por educação continuada. A coleta de 

dados foi realizada com observação 

direta da higienização das mãos, por 

Checklist. Capacitação da equipe com 

educação continuada ocorreu em 

março de 2022. A base de dados foi 

feita SPSS, com análise descritiva do 

perfil da população observada com 

frequência e percentual, seguida de 

análise comparativa entre os dois 

períodos de observação com 

comparação das variáveis pelo teste X2. 

As ações integram o Projeto de 

Extensão do HC-UFMG e tem interface 

com pesquisa, com estudo aprovado 

pelo Comitê de Ética da UFMG. 

Resultados: A amostra estudada foi de 
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1.934 observações. As principais 

categorias observadas foram 

enfermagem (n=1172; 60,6%), médica 

(n=297; 15,4%), outros profissionais 

de saúde (n=254; 13,1%) e 

responsáveis pelos recém-nascidos 

(n=84; 4,3%). A maioria das 

observações foram de atuações no leito 

(n=1.494; 77,2%) e as demais foram 

na recepção da UTIN. Observou-se 

1.580 (81,7%) eventos de realização de 

higiene das mãos e 354 (18,3%) de não 

adesão. Predominou a higiene com 

água e sabão (n=997; 51,6%), seguida 

de álcool (n=510; 26,4%) e 73 (3,8%) 

com álcool após água e sabão. A técnica 

correta foi realizada por 117 (6%). De 

1.494 observações a beira leito, 487 

(32,6%) foram no período pré-

intervenção e 1.007 (67,4%) no 

período pós-intervenção. A maioria 

ocorreu antes e após assistência ao 

paciente (n=572; 38,3% e n=646; 

43,2%, respectivamente), seguidas do 

momento após manipulação do RN 

(n=253; 16,9%), após assistência do 

RN com fluidos corporais (n=18; 1,2%) 

e antes de procedimentos (n=5; 0,3%). 

A análise comparativa dos períodos pré 

e pós-intervenção mostrou aumento 

percentual na realização da higiene das 

mãos antes da assistência ao paciente 

(n1=487; 32,6%; n2=405; 27,1%), 

antes de procedimento (n1=1; 0,1%; 

n2=3; 0,2%), após a assistência ao 

paciente (n1=218; 14,6%; n2=428; 

28,6%) e após manipulação do 

paciente (n1=90; 6%; n2=163; 

10,9%), mas sem diferença estatística 

(p=0,065). Houve aumento do uso de 

álcool (n1=110; 9,3%; n2=351; 

29,7%), água e sabão (n1=256; 21,6%; 

n2=444; 37,5%) e álcool após água e 

sabão (n1=7; 0,6%; n2=15; 1,3%), 

com diferença estatística (p<0,001). 

Quanto à técnica, percebeu-se redução 

do percentual de execução correta, mas 

sem significância estatística (p=0,21). 

Conclusão: Demonstrou-se a 

importância de ações de educação 

continuada de equipe interdisciplinar, 

pois a intervenção proposta na UTIN 

levou ao aumento do percentual de 

higienização das mãos, especialmente 

com melhora do uso das substâncias 

utilizadas.  

 

Palavras chaves: Controle de Infecções; 

Neonatologia; Higiene das Mãos 
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da UFMG (EDITAL PROEX nº 01/2021). 

 

Referência: BRASIL. Ministério da 

Saúde. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Segurança do paciente – 

Higienização das mãos. 1ª.ed. Brasília: 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 2009. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/public

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf
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acoes/seguranca_paciente_servicos_sa

ude_higienizacao_maos.pdf. Acesso em: 

10 abr. 2022. 

 

Abordagens in situ e 

metodologia ativa: estratégias 

lúdicas adotadas em 

campanha do dia mundial de 

higienização das mãos em 

hospital universitário de 

Minas Gerais 

 

Jéssica de Almeida Santos; Natalia 

Carolina Dantas Mendes Garcia; 

Cristiane Fernandes; Paula Andrade 

Ferreira; Roger Cardoso Martins; 

Simone Franco Osme; Henrique de Villa 

Alves; Astrídia Marília de Souza Fontes 

 

Introdução: Quase 2 séculos após 

Semmelweis descobrir que a 

Higienização das Mãos (HM) reduz as 

taxas de infecções, as equipes de saúde 

ainda apresentam baixa adesão à 

prática. Para reforçar sua importância, 

instituições de saúde em todo o mundo 

realizam atividades no dia Mundial de 

HM em 5 de maio, adotando diversas 

estratégias para incentivar sua prática 

pela comunidade hospitalar.  

 

Objetivo: Descrever estratégias 

adotadas por uma equipe do Serviço de 

Controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (SCIRAS), durante 

a “Campanha do Dia Mundial de HM” 

em 2022, para promover tal prática na 

instituição. Material e métodos: Estudo 

descritivo, possuindo como base as 

experiências vivenciadas pelo SCIRAS 

de um Hospital Universitário mineiro 

nas atividades realizadas durante a 

Campanha de HM na instituição. O 

evento teve duração de 4 dias e possuiu 

como tema “Água, Sabão, Álcool e 

Higiene de Mãos”, destacando a 

importância do básico necessário para 

HM. Foi adotada metodologia ativa de 

caráter lúdico na abordagem das 

equipes assistenciais in situ, entre 2 e 4 

de maio. As ferramentas utilizadas 

incluíram: roleta confeccionada pela 

equipe contendo perguntas sobre HM e 

boneco com dispositivos invasivos e 

desenhos de bactérias fixados em sítios 

de colonização (Figura 1); distribuição 

de brindes e frascos de álcool em gel; 

carimbo das mãos dos profissionais 

com tinta guache para montagem de 

um painel. No dia 5 de maio, a equipe 

do SCIRAS se instalou no saguão do 

hospital abordando os profissionais e 

visitantes; exposição do painel “Mãos 

que Salvam” (Figura 2) contendo 

carimbos das mãos dos profissionais, 

distribuição de frascos de álcool gel e 

panfletos da campanha contendo um 

jogo de caça-palavras acerca da 

importância da HM e os 5 momentos. 

Resultados: Foram abordados 22 

setores assistenciais e 511 pessoas, 

entre profissionais, alunos e visitantes. 

Durante as atividades verificamos que 

muitos profissionais ainda não 

compreendiam os 5 momentos para 

HM. Nas abordagens in situ, as equipes 

demonstraram interesse em responder 

as perguntas da roleta e realizaram 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf
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diversos questionamentos acerca dos 5 

momentos e técnica de HM. O boneco 

“contaminado” também despertou a 

atenção dos profissionais e auxiliou no 

entendimento dos mecanismos de 

transmissão de microrganismos. 

Percebemos concentração e ampla 

participação dos profissionais que 

posteriormente elogiaram a iniciativa e 

relataram que a experiência foi 

prazerosa e esclarecedora, além de 

expressarem desejo de outras 

abordagens com essa metodologia. A 

construção do painel “Mãos que 

Salvam” incentivou a participação dos 

profissionais abordados. Conclusão: 

Abordagem in situ é uma excelente 

estratégia para maior participação de 

profissionais de setores assistenciais 

que não podem sair do campo de 

trabalho. Materiais lúdicos despertam 

maior interesse e participação dos 

profissionais durante as atividades, 

uma vez que ferramentas visuais 

facilitam a compreensão e 

memorização dos 5 momentos para 

HM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Boneco "contaminado" e Roleta com perguntas sobre HM confeccionados 

pelo SCIRAS 
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Figura 2 - Painel "Mãos que Salvam": registro das mãos dos profissionais da instituição 

 

Os desafios do atendimento 

do Covid-19 - De repente a 

correria começa! 

 

Erica Campos; Suzanni Balielo; Suelen 

Furtado 

 

O pronto atendimento vazio e de 

repente lotado, uma nova cepa do 

Covid 19, a Omicron. Gente sentada na 

calçada e sintomas respiratórios 

intensos, inicia-se um novo momento 

da pandemia, com baixa letalidade, 

porém, alta transmissibilidade. Poucas 

internações, sendo mais acometidos os 

pacientes com comorbidades. A equipe 

voltando a adoecer, chegando a ter 3 

funcionários de dispensa médica, férias 

sendo cancelada, um perfil diferente da 

doença. O objetivo aqui é apresentar o 

esforço de toda a equipe e direção do 

hospital para o bom atendimento da 

população a cada onda de covid-19. O 

fluxo é reajustado para começar os 

atendimentos, equipe de comunicação, 

e manutenção fizeram parte da equipe 

da saúde, para atender a população da 

melhor maneira. O Hospital Flávio Leal 

dispunha de estrutura adequada para 

atendimento no pronto socorro covid, 

precisando apenas de adequação, 

duplicando os espaços para coleta, 

triagem, consultórios médicos, salas de 

observação e a equipe assistencial no 

atendimento diurno, e uma equipe no 

noturno. Reforça a limpeza e as 

medidas sanitárias, cadeira com cores 

para diferenciar, avalia o tempo de 

atendimento duas vezes ao dia, cuida-

se do distanciamento, controle para 

evitar a contaminação e um fluxo 

cruzado. O ESUS saindo do ar, 

favorecendo o acumulo de notificação, 

foi preciso contratar uma pessoa para 

sua alimentação, uma vez que se trata 

de estratégia para controle dos dados 

epidemiológicos e controle do fluxo de 

atendimento. A positivação é de 50% 

para a nova cepa, com o número de 

médicos reduzido nas UBS o hospital 

liderou o número de atendimentos, que 

era paralisado com a chegada de uma 

urgência, com esperar em média 3 
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horas e meia. Criou-se uma equipe de 

resposta rápida, para dar hospitalidade 

aos clientes e agilizar os casos que não 

precisavam de atendimento médico e 

ou prioridade, com escala de 

profissionais, para agilizar o fluxo. O 

protocolo seguia as normas vigentes, 

com acompanhamento, para evitar idas 

e vindas dos usuários. A falta de 

padronização das ações dificultava a 

assistência. Agora as experiências em 

outras instituições não eram bem 

vindas, o protocolo era diferente, 

principalmente por falta de testes. Em 

Pirai a testagem era feita após a 

consulta, com a regularização passou a 

ser antes da consulta; Adotou-se um 

questionário de entrada para avaliação 

de risco nos setores de triagem, 

recepção principal e regulação interna. 

As crianças foram as mais acometidas, 

sendo atendidas pelos médicos clínicos, 

que sem experiência recorriam aos 

pediatras na área não covid. Que por 

sua vez queriam atender na área não 

covid, encaminhando-as para lá, 

ocasionando transtorno para o serviço 

de infecção hospitalar. O que acontecia 

também para a internação. Adequar-se 

e driblar foram as principais 

habilidades desenvolvidas com a 

pandemia, para todos os profissionais 

de saúde e uma superação para o 

Serviço de Controle de Infecção 

hospitalar. Muitos foram os desafios 

para prestar um bom atendimento. 

 

 

Persistência da sífilis 

gestacional e congênita no 

Brasil: um desafio para a 

saúde pública 

 

Felipe Leonardo Rigo; Marília Dorea 

dos Santos; Thaizy Valânia Lopes 

Silveira; Pedro Sérgio Pinto Camponêz; 

Paula Aparecida de Assis Soares; 

Patrícia Flávia Santos do Nascimento 

 

Introdução: A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) aponta que  os números 

de casos da sífilis são alarmantes e 

demonstra a necessidade de reforço às 

ações de vigilância, prevenção e 

controle da infecção. No Brasil, a 

persistência da sífilis como um 

problema de saúde pública, ocorre em 

virtude  da limitação de acesso a 

diagnóstico e tratamento adequados na 

rede de atenção do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Na transmissão vertical 

da sífilis, a infecção pode resultar em 

parto prematuro, baixo peso ao nascer, 

aborto espontâneo e morte fetal. 

Objetivo: Mapear a produção e discutir 

o panorama atual da sífilis gestacional 

e congênita no país. Material e 

Métodos: Trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura, baseada no 

modelo internacional PRISMA nas 

bases de pesquisas, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), U.S. National Library 

of Medicine (PubMed), Scielo e 

Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (MEDLINE). A pesquisa ocorreu 

entre os meses de janeiro a maio de 
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2022. Utilizou operadores booleanos 

em  dois cruzamentos em pares, com 

três descritores em saúde 

(DECS/MeSH: 1) “syphilis, congenital” 

AND “Influencing factors”; 2) “syphilis, 

congenital” AND “gestational syphilis”. 

Os critérios de seleção foram: artigos 

publicados no idioma português e 

disponíveis na íntegra nos últimos 5 

anos. Resultados: Foram levantadas 45 

publicações, destas, selecionadas 10. 

De acordo com o último boletim 

epidemiológico em 2020, a taxa de 

detecção de sífilis em gestantes foi de 

21,6/1.000 nascidos vivos; a taxa de 

incidência de sífilis congênita, de 

7,7/1.000 nascidos vivos; e a taxa de 

mortalidade por sífilis congênita, de 

6,5/100.000 nascidos vivos. Apesar da 

magnitude da sífilis, os dados no país 

podem está subestimado  devido a 

subnotificação e em especial ao cenário 

da pandemia pela COVID-19 com 

provável redução da detecção de casos. 

A sífilis congênita pode ser prevenida 

por diagnóstico e tratamento 

adequados na gestação. A persistência 

da doença reflete os problemas na 

atenção materno-infantil, em especial 

no pré-natal, pelo não acesso a 

diagnóstico ou por acesso tardio a 

resultados, ou, ainda, por tratamento 

inadequado, interrompido ou ausente 

da sífilis materna. Estudos realizados 

em todas as regiões do país apontam 

baixa adesão do parceiro sexual no 

tratamento da sífilis. A doença 

apresenta elevada e crescente 

prevalência em populações 

vulnerabilizadas e com maior 

proporção da doença em mulheres, 

particularmente pardas/pretas, baixa 

escolaridade e renda e limitação de 

acesso a serviços de saúde. Conclusão: 

São diversos os desafios para o 

controle da sífilis no país na qual 

requer ações governamentais para 

gestão, planejamento e manejo da 

doença no sistema público de saúde.  É 

fundamental que haja o fortalecimento 

das redes de saúde às gestantes com o  

acesso ao pré-natal de qualidade, 

diagnóstico em tempo oportuno,  

ressignificação das práticas 

assistenciais e sensibilização do 

parceiro sexual no tratamento. 

 

Protocolo do “Banho a seco” 

para redução da infecção da 

COVID-19 em duas unidades 

de terapia intensiva 

pediátrica 

 

Felipe Leonardo Rigo; Diana de 

Andrade Rezende; Aline Almeida 

Bentes; Cláudia Mara Tristão Pinto; 

Daiane Rodrigues Leite da Silva; 

Débora Borges do Amaral ; Lara 

Ferreira Perdigão; Lílian de Araújo 

Ramos; Maria Aparecida Oliveira e 

Silva; Patrícia Flávia Santos do 

Nascimento; Paula Aparecida de Assis 

Soares; Sara Vargas Paiva 

 

Introdução: A infecção pelo SARS-CoV-

2 de um paciente já hospitalizado pode 

contribuir para pior evolução do seu 

quadro clínico e aumento da 
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transmissão do vírus. Recomenda-se a 

realização do novo método de banho, 

conhecido como bag bath, banho a seco 

ou banho descartável para os pacientes 

com COVID-19. O banho de leito 

tradicional com água pode provocar 

quedas no leito, risco de  infecção e a 

perda de dispositivos assistenciais. 

Para a implantação de uma nova forma 

de trabalho é fundamental a criação de 

protocolos clínicos - Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POPs) que 

são empregados para descrever de 

modo claro e objetivo as ações 

específicas e rotineiras, buscando 

alcançar a uniformidade na execução 

de uma função específica. Objetivo: 

Descrever a experiência com a 

construção de um Procedimento 

Operacional Padrão para o “banho a 

seco” em pacientes pediátricos em 

unidades de terapia intensiva 

pediátrica.  Material e Métodos: Estudo 

descritivo, do tipo relato de 

experiência, vivenciado pelos 

enfermeiros da Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica e Profissionais do 

Núcleo de Risco de dois Hospitais  

Públicos pertencente à rede estadual 

de saúde do estado de Minas Gerais. A 

pesquisa ocorreu entre os meses de 

janeiro e maio de 2022. Utilizou-se de 

artigos publicados nas bases de dados: 

América Latina e Caribe em Ciências de 

Saúde (LILACS), Scielo e Pubmed. Para 

obtenção da uniformidade específica, 

partiu-se dos seguintes 

questionamentos: “porque fazer" 

"como fazer" "o que fazer?”, “quais os 

equipamentos ou insumos 

necessários?”, “quem deverá realizar". 

Posteriormente, foi realizado o 

levantamento dos padrões 

operacionais já existentes relacionados 

na literatura. Resultados:  A construção 

do POP ocorreu mediante algumas 

reflexões e discussões da equipe de 

enfermagem frente às formas de banho 

para o paciente pediátrico com COVID-

19. Ao longo da construção do POP, 

observou-se algumas dificuldades para 

viabilização e execução do protocolo 

como o quantitativo de insumo e 

mudança cultural da equipe 

assistencial para adesão de uma nova 

prática assistencial. Primeiramente foi 

realizada uma estimativa de quantas 

toalhas umedecidas seriam necessárias 

diariamente e esse cálculo foi baseado 

no número de leitos e na taxa de 

ocupação dos pacientes críticos. Já em 

relação à equipe de enfermagem foram 

realizados treinamentos em lócus em 

todos os turnos e plantões para 

apresentar a nova proposta de banho a 

seco. Na descrição e execução do 

protocolo do banho a seco, foi 

instituído que para cada paciente 

seriam disponibilizadas 2 embalagens 

individuais dos lenços umedecidos 

para banho - e cada embalagem 

continha 8 toalhas. A seqüência da 

higienização corporal foi mantida igual 

a do banho no leito tradicional. 

Conclusão: A construção e 

implementação do POP foi responsável 

por uma mudança assistencial na 

prática do banho no paciente nas 

unidades de terapia intensiva 

pediátrica com foco na redução das 
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chances de disseminar o vírus da 

COVID-19. 

 

Perfil epidemiológico de 

profissionais da saúde com 

diagnóstico laboratorial para 

Covid 19  

 

Jéssica de Almeida Santos; Marcos 

Roberto Tovani Palone 

 

Introdução: Profissionais de saúde 

estão expostos de forma direta à 

pacientes infectados com SARS-CoV-2, 

o que eleva a probabilidade desses 

profissionais contraírem a doença. Em 

tempos de pandemias, deve ser 

essencial a existência de serviços de 

monitoramento dos profissionais com 

suspeita e/ou confirmação de COVID-

19, no intuito de diminuir o número de 

profissionais infectados e afastamentos 

em decorrência da doença. Objetivo: 

Levantar o perfil epidemiológico de 

trabalhadores da área da saúde, 

atendidos em um hospital terciário, que 

foram laboratorialmente 

diagnosticados com COVID-19. 

Metodologia: Pesquisa descritiva, 

retrospectiva, comparativa com 

abordagem quanti-qualitativa. A 

amostra foi composta por 

trabalhadores de saúde de um 

complexo hospitalar do estado de São 

Paulo no primeiro semestre de 2020 

que apresentaram resultado positivo 

para SARS-CoV-2 em exame RT-PCR. 

Foram solicitadas as fichas de 

monitoramento dos casos de 

funcionários afastados com sintomas 

gripais investigados pela Central de 

Monitoramento de Funcionários, bem 

como as planilhas de MicrosoftExcel® 

contendo informações investigadas 

pelo setor. Os dados foram transcritos 

para o instrumento de coleta da 

pesquisadora e posteriormente 

digitados em planilha de Excel®. A 

análise dos dados foi realizada a partir 

da construção de gráficos, tabelas, 

cálculo de média e porcentagem dos 

números brutos e a interpretação dos 

mesmos, por meio de estatística 

descritiva. Este trabalho foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o 

parecer número 4.066.443. Resultados: 

257 profissionais de saúde foram 

incluídos no estudo. As categorias 

profissionais prevalentes estão 

descritas na Tabela 1. Apenas 45 

(17,5%) dos profissionais investigados 

apresentaram alguma comorbidade. Os 

sintomas mais relatados foram: cefaleia 

(70,3%), tosse (68,75%), mialgia 

(67,18%), rinorreia (62,5%), febre (≥ 

37,5°C) (53,12%), odinofagia (52,73%) 

e congestão nasal (50,78%). A maioria 

dos profissionais relatou contato com 

caso suspeito ou confirmado de COVID-

19 (52,9%), os grupos de contatos 

estão descritos na tabela 2. Foram 

identificados 29 surtos de COVID-19 

após análise da quantidade dos casos. 

Conclusão: os profissionais de maior 

risco à infecção, atendidos no hospital 

estudado, incluem a equipe de 

enfermagem, médicos, auxiliares 

administrativos, auxiliares de limpeza e 
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fisioterapeutas. Surtos foram 

cosntantemente relatados, sendo um 

número consideravelmente elevado, o 

que torna necessário reforçar as 

medidas de prevenção pelos  

profissionais. 

Tabela 1- Categoria profissional dos profissionais diagnosticados laboratorialmente 

com COVID-19 

Categoria Profissional Ntotal = 257 % total = 100 

Técnico de enfermagem 74 28,8 

Médico 44 17,2 

Enfermeiro 29 11,3 

Auxiliar Administrativo 27 10,5 

Auxiliar de enfermagem 19 7,4 

Auxiliar de limpeza 14 5,5 

Fisioterapeuta 09 3,5 

Dentista 04 1,5 

Técnico de radiologia 04 1,5 

Outros 33 12,8 

   

 

Tabela 2- Grupos de contatos dos profissionais diagnosticados laboratorialmente com 

COVID-19 

Grupos N=136 % 

Colega de trabalho 70 51,47 

Paciente 27 19,85 

Contato domiciliar 19 13,97 

Contato não domiciliar 10 7,35 

Não especificado 09 6,61 

Contato com mais de um grupo 01 0,75 
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Influência de fatores 

socioeconômicos e de 

organização dos serviços de 

saúde na estrutura de 

controle de infecção nos 

serviços públicos de saúde 

bucal dos municípios 

brasileiros 

 

Alex Junio Silva Cruz1, Emílio Prado da 

Fonseca1, Edmilson Antônio Pereira-

Junior1, Andréa Clemente Palmier1, 

Mauro Henrique Nogueira Guimarães 

Abreu1 

 
1 Faculdade de Odontologia, 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

Introdução: No Brasil, existem 

desigualdades regionais nas condições 

de controle de infecções nos serviços 

públicos de saúde bucal na atenção 

primária. Entretanto, a influência dos 

fatores contextuais na prevenção e 

controle das infecções ainda é pouco 

conhecida. Portanto, identificar tais 

fatores é essencial para a redução 

dessas desigualdades e, 

consequentemente, aumentar os níveis 

da biossegurança na prática 

odontológica. Objetivo: Avaliar as 

possíveis associações entre fatores 

socioeconômicos e de organização dos 

serviços de saúde na estrutura de 

controle de infecção nos municípios 

brasileiros. Material e métodos: Este é 

um estudo de avaliação de saúde, de 

recorte transversal, desenvolvido com 

dados secundários do terceiro ciclo do 

Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), ocorrido entre 

2017 e 2018. Foram incluídos dados 

obtidos na fase de avaliação externa do 

PMAQ-AB, na qual utilizou-se um 

instrumento padronizado para a coleta 

de informações sobre as características 

do controle de infecções em 20.301 

consultórios odontológicos, localizados 

em 4.900 municípios. A variável 

dependente foi a média municipal do 

‘score da estrutura do controle de 

infecção’ (SCI), estimada com base na 

análise fatorial de 14 itens envolvendo 

às condições das paredes, piso, pia, 

torneira, presença de equipamentos de 

proteção individual, presença e 

funcionamento dos equipamentos de 

esterilização. Esse score variou de zero 

a um (quanto maior o valor, melhor o 

controle de infecção). As variáveis 

independentes foram organizadas em 

dois blocos: Características 

socioeconômicas dos municípios 

(Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal [IFDM], número de 

habitantes) e Fatores organizacionais 

dos serviços de saúde (Teto de equipes 

de saúde da família, gasto per capita 

com saúde, número de Equipes de 

Saúde Bucal [ESB] modalidades 1 e 2). 

A análise estatística descritiva e o 

modelo de árvores de classificação e 

regressão foram desenvolvidos no 

software SPSS (SPSS Inc., Chicago, 

EUA), versão 25.0, sendo consideradas, 
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estatisticamente significativas, as 

variáveis com p≤0,05.  

Resultados: A média do SCI, nos 4.900 

municípios analisados, foi 0,91 (±0,09; 

min. 0,32, máx. 1,00). O gasto per 

capita com saúde (p<0,001) foi a 

variável explicativa com maior 

influência no controle de infecção, isto 

é, quanto maior o gasto, melhor o SCI. O 

IFDM (p=0,005) também esteve 

positivamente associado ao desfecho. 

Por outro lado, o teto de equipes de 

saúde da família (p<0,001)  

apresentou influência, porém de forma 

inversa. Ou seja, municípios com maior 

número de equipes (teto>2) 

apresentaram pior SCI. Conclusão: As 

desigualdades regionais na estrutura 

para o controle de infecções estão 

relacionadas a fatores socioeconômicos 

e de organização dos serviços de saúde 

no nível dos municípios.  

 

Neurological manifestations 

by sex and age group in 

COVID-19 inpatients 

 

Beatriz Figueiredo Lima; Luanna Silva 

Monteiro Menezes; Manuela Capanema 

Bahia de Rezende; Fabiano Carvalho de 

Sousa; Julia Eduarda Queiroz Grossi; 

Samuel Penchel Alvarenga Teixeira ; 

Sidney Teodoro 

 

Introduction: Neurological 

manifestations have been commonly 

associated with COVID-19 and have 

been associated with a poorer 

prognosis1,2,3. Our aim was to fill the 

knowledge gap in data on the 

frequency of neurological 

manifestations by sex and age. 

Methods: This study is part of a 

multicenter retrospective cohort, 

Brazilian COVID Registry Project and 

included adult COVID-19 inpatients, 

admitted between March 2020 and 

January 2022. Patient data were 

collected from medical records. 

Neurological manifestations caused by 

COVID-19 shown at hospital 

presentation by the patients 

systematically assessed in this study 

were stroke, delirium, coma, seizures, 

manifestations of the peripheral 

nervous system, anosmia, ageusia, 

headaches and dizziness. The Fisher 

Exact test and the Kruskal-Wallis tests 

were used to compare distribution of 

categorical and continuous variables. 

The analysis was conducted evaluating 

neurological manifestations by sex and 

age group. Results: The study involved 

thirty-nine hospitals and 13,603 

COVID-19 patients. The most common 

medical comorbidity observed was 

hypertension. Women had a higher 

incidence of delirium (6.6% vs. 5.7%, 

p=0.020) and headache (22.4% vs. 

17.7%, p<0.001) (Table 1). The 

incidence of delirium, dizziness and 

coma increased with age. On the other 

hand, headache, anosmia and ageusia 

decrease with age (Table 2). There was 

no difference in the incidence of other 

neurological manifestations according 

to age group. 
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Discussion: It has been observed that 

older patients have more neurological 

manifestations, which are associated 

with a poorer prognosis. Delirium and 

headache were more common in 

women, and it is unclear why, possibly 

because the prevalence of dementia 

was higher in women. The current 

study showed that older patients are 

less likely to suffer from anosmia. 

Because delirium is common in elderly 

patients with COVID-19, it is possible 

that those patients with delirium did 

not report anosmia and ageusia.4,5 The 

higher incidence of headache in women 

may reflect a broader epidemiological 

and biological trend that women are 

more prone to headaches than men.6,7 

Although it is considered a mild 

symptom, post-COVID headaches can 

be persistent for over three months in 

up to 19% of cases, impacting directly 

in the quality of life of post-COVID-19 

patients.8 The mainly limitation of the 

present study is neurological 

manifestations were evaluated only at 

hospital presentation, symptoms 

emerging later during the 

hospitalization were not registered for 

the purpose of the study. Conclusion: 

Elderly COVID-19 patients had a higher 

prevalence of delirium, dizziness, and 

coma when compared to younger 

patients, whose  symptoms tended to 

be less severe. When assessing the 

presence of neurological symptoms 

between genders, women presented 

more delirium and headache.  
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Testagem rápida de covid-19 

realizado por acadêmicas de 

enfermagem do centro 

universitário de belo 

horizonte: relato de 

experiência 

 

Djenine Andralécia Pinto, Flávia Couto 

Falcão, Evelyn Cristina Damaceno da 

Silva, Márcia Alves Vieira, Gabrielle 

Rayssa dos Santos Martins, Aline 

Figueiredo Camargo 

 

Introdução: Alocados na linha de frente 

no combate à pandemia da COVID-19, a 

atuação da equipe de enfermagem é 

complexa e desafiadora, visto que, a 

alta infectividade do agente etiológico 

SARS-CoV-2 fez aumentar 

exponencialmente o número de casos 

infectados. A testagem rápida foi uma 

das estratégias utilizadas pelas 

autoridades sanitárias para detectar 

infectados e interromper a cadeia de 

contágio. Objetivos: Relatar a 

experiência vivenciada por acadêmicas 

do curso de enfermagem, em um centro 

de testagem (CT) de COVID 19, no 

Centro Universitário de Belo Horizonte 

(UNIBH). Metodologia: Estudo 

descritivo, qualitativo, do tipo relato de 

experiência que objetiva descrever a 

experiência vivenciada por acadêmicas 

de enfermagem, sob supervisão e 

treinamento prévio, em um centro de 

testagem diagnóstica, estruturado no 

campus universitário privado, da 

cidade de Belo Horizonte (BH), Minas 

Gerais (MG), Brasil. A vivência 

aconteceu no período de fevereiro a 

maio de 2022, no período de 08 às 12 

horas, de segunda à sexta-feira. Os 

atendimentos aconteceram a toda 

população que realizou agendamento 

prévio de data e hora, através do site da 

prefeitura de BH. Resultados: Com a 

finalidade de distribuir a população e 

evitar aglomerações, a secretaria 

municipal de saúde realizou parcerias 

com algumas universidades. Para que 

fosse possível realizar a testagem, 

foram abertas agendas virtuais no site 

da prefeitura, nas quais as pessoas com 

sintomas gripais ou que tivessem tido 

contato com casos suspeitos de covid-

19, poderiam realizar seu agendamento 

e posteriormente comparecer até a 

unidade para realizar a coleta. No 

referido CT, foram coletadas 240 

amostras em média por dia de swab 

nasofaríngeo para detecção do SARS-

Cov-2, através do teste RT-PCR. 

Reitera-se a dificuldade da coleta nos 

pacientes pediátricos dada a agitação 

no momento do procedimento. Idosos 

também referiram dificuldade em 

agendar a coleta pelo site devido ao 

manejo incipiente com questões 

tecnológicas. Quanto às crianças, o 

apoio familiar foi fundamental para as 

coletas, quanto aos idosos, o 

acolhimento e empatia se fizeram 

presentes diariamente no cotidiano de 

trabalho. A vivência enquanto discente, 

contribuiu para o desenvolvimento de 

habilidades e técnicas adquiridas no 

momento do projeto. O cuidado 

centrado no cliente e a escuta 

humanizada minimizaram o 
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desconforto da realização da coleta. 

Conclusão: Atuar como acadêmicas de 

enfermagem no CT rápida para COVID-

19, evidenciou o desafio do enfermeiro 

no combate ao coronavírus devido ao 

risco relacionado à atividade, uso 

prolongado de EPI e alta demanda de 

trabalho, além de acometimento de 

saúde mental. Contudo, a experiência 

foi frutífera pois possibilitou o 

desenvolvimento de algumas 

habilidades acadêmicas e profissionais 

necessárias, como olhar para o paciente 

em uma perspectiva mais integrada e 

completa e não apenas para as 

questões clínicas e assistenciais 

envolvidas no processo do 

adoecimento. 
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Capacitação de profissionais 

de saúde da atenção primária 

sobre manejo integrado entre 

tuberculose e diabetes 
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Maria Soares; Jaqueline Almeida 

Guimarães Barbosa 

 

Introdução: Os estudos sobre a relação 

entre tuberculose (TB) e diabetes 

mellitus (DM) têm sido estimulados na 
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literatura brasileira e internacional, 

principalmente, após 2011, quando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

preconizou-a como um problema de 

saúde pública. A TB é uma doença 

infecciosa de agente único, responsável 

por elevadas taxas de mortalidade, 

superando o vírus da imunodeficiência 

humana (VIH, HIV-human 

immunodeficiency virus). Em 2019, 

foram registrados 10 milhões de novos 

casos de TB no mundo, e 1,2 milhão de  

pessoas morreram pela doença. No 

Brasil, foram diagnosticados 96 mil 

casos novos de TB, com coeficiente de 

incidência de 46 casos/100 mil 

habitantes. Já a DM é um importante 

problema de saúde em todos os países. 

Em 2019 estimou-se que 16,8 milhões 

de indivíduos, entre 20 e 79 anos, 

tivessem DM no Brasil, com projeção 

para 55% até 2045. Pessoas com DM 

têm um risco 2 a 3 vezes maior de 

desenvolver TB do que as que não 

possuem a doença, e o risco de 

resultados adversos e de mortes 

durante o tratamento associado 

também aumenta, consideravelmente, 

caso não ocorra o manejo adequado. 

Objetivo: avaliar as estratégias 

utilizadas para capacitação de 

profissionais da saúde da atenção 

primária sobre o manejo integrado 

entre tuberculose e diabetes mellitus. 

Material e Método: Estudo 

observacional transversal descritivo, 

realizado com profissionais das Equipes 

de Saúde da Família de um município 

de Minas Gerais. Inicialmente foi 

aplicado um pré-teste para 

identificação do conhecimento pré-

existente sobre a associação entre TB e 

DM. Posteriormente, foi realizada a 

capacitação presencial, onde 

participaram 62 profissionais 

multidisciplinares e aplicado um pós-

teste com as mesmas indagações do 

pré-teste. Em seguida, foi elaborado e 

enviado um video informativo para 

reforçar o aprendizado e um 

questionário de avaliação, pelo Google 

Forms, respondido por 50 

participantes. Resultados: A maioria 

dos participantes foram enfermeiros 

(55,8%). Destes, 72,1% responderam 

ao pré e pós-teste, sendo que 50% 

conheciam a associação tuberculose-

diabetes; 62,9% dos profissionais de 

saúde  já faziam rastreamento de 

tuberculose em pacientes com DM 

contra 32,3% que faziam rastreamento 

de DM em pacientes com TB. Após o 

treinamento presencial, ambos os 

percentuais de rastreamento elevaram-

se em 28,0% e 140,0%, 

respectivamente. Os profissionais 

reconheceram a tosse como sintoma 

preferencial a ser investigado para TB, 

a importância da solicitação de teste 

rápido molecular para rastreamento da 

TB, e glicemia de jejum para rastrear 

DM. O vídeo animação obteve avaliação 

positiva pelos  participantes e está 

disponível no YouTube por meio do 

link: https://youtu.be/2rFzvrXWQ0Q. 

Conclusão: o manejo integrado 

tuberculose-diabetes é uma 

recomendação da OMS e a capacitação 

dos profissionais de saúde da APS se 

faz urgente em prol do aprimoramento 

https://youtu.be/2rFzvrXWQ0Q
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da prática assistencial, visando 

melhorias na saúde dos pacientes.  

 

Palavras-chave: Tuberculose; Diabetes 

Mellitus; Comorbidade; Atenção 

Primária à Saúde; Capacitação de 

Recursos Humanos em Saúde; 

Assistência de enfermagem 

 

Impacto da Infecção do Sítio 

Cirúrgico na Mortalidade de 

Pacientes Cirúrgicos com 

Fraturas de Membros 

Inferiores 
 

Hoberdan Oliveira Pereira; Bráulio 

Roberto Gonçalves Marinho Couto 

 

Introdução: O interesse em identificar 

fatores de risco para hemotransfusão e 

infecções em pacientes cirúrgicos com 

fraturas de membros inferiores tem 

aumentado nos últimos anos, devido ao 

aumento do tempo de internação, dos 

custos do atendimento e do sofrimento 

do paciente. As infecções de sítio 

cirúrgico (ISC) geralmente estão 

relacionadas à energia do trauma e à 

abordagem cirúrgica, mas a transfusão 

sanguínea também é considerada 

isoladamente como fator de risco para 

infecção, mesmo que esteja associada a 

traumas mais graves ou topografias 

específicas. Objetivo: Descrever a 

relação entre ISC, hemotransfusão em 

pacientes submetidos a procedimentos 

cirúrgicos ortopédicos para tratamento 

de fraturas de membros inferiores e 

óbito hospitalar. Material e Métodos: 

Estudo de coorte prospectivo, que 

identificou os fatores de risco para 

óbito hospitalar em pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos 

ortopédicos para tratamento de 

fraturas de membros inferiores, 

atendidos cirurgicamente no período 

de fevereiro de 2017 a maio de 2019 

em dois hospitais de referência em 

urgência e emergência na cidade de 

Belo Horizonte, Brasil . Foram 

coletados dados referentes às 

características dos pacientes, 

procedimentos cirúrgicos e estratégia 

de hemotransfusão, buscando 

comparar os grupos e sua relação com 

o óbito hospitalar. Resultados: Amostra 

de 243 pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico de fraturas de 

membros inferiores, foram observados 

sete óbitos hospitalares, com 

mortalidade geral de 2,9% (I.C. 95% = 

[1,2%; 5,8%]). Enquanto a 

hemotransfusão não foi 

significativamente associada ao óbito, a 

infecção do sítio cirúrgico mostrou-se 

um desastre para o paciente, 

aumentando significativamente a 

chance de óbito em aproximadamente 

cinco vezes (Figuras 1 e 2). Além disso, 

observa-se que quanto maior a 

gravidade do paciente (medida pelo 

escore ASA), maior o risco de óbito 

hospitalar. Ao usar o modelo logístico 

(Figura 2) para atribuir casos de óbito 

hospitalar previsto para probabilidades 

> 0,10 e controles para probabilidades 

<=0,10, o modelo de previsão de óbito 

teve uma sensibilidade de 0,86 (0,421–

0,996), uma especificidade de 0,91 
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(0,87– 0,95), uma área sob a curva da 

curva característica de operação do 

receptor (ROC; Figura 3) de 0,96 (0,93–

0,99). Conclusão: Estratégias para 

criação de protocolos e avaliação 

criteriosa das indicações de 

hemotransfusão são essenciais para 

evitar complicações infecciosas em 

pacientes ortopédicos com fraturas de 

membros inferiores. 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 
 

Figura 3 
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Perfil epidemiológico dos 

casos notificados de sífilis 

materna e congênita em uma 

maternidade referência em 

Belo Horizonte 

 

Marília Dorea dos Santos; Flávia 

Aparecida Felipe de Lima Silva; Felipe 

Leonardo Rigo; Thaizy Valânia Lopes 

Silveira; Saionara Costa do Sacramento; 

Pedro Sérgio Pinto Camponêz 

 

Introdução: A sífilis é uma doença 

infectocontagiosa causada pela bactéria 

Treponema pallidum, com transmissão 

predominantemente sexual e é 

considerada um problema de saúde 

pública. Na gestação, a taxa de 

transmissão intraútero da sífilis para o 

feto é de 80%. O acometimento fetal 

provoca 30% a 50% de morte in útero, 

parto pré-termo e mortes neonatais. 

Segundo dados do boletim 

epidemiológico do Ministério da Saúde 

de 2021, a sífilis adquirida apresentou 

uma taxa de detecção de 54,5 casos por 

100.000 habitantes em 2020, a taxa de 

detecção de sífilis em gestantes foi de 

21,6/1.000 nascidos vivos e a taxa de 

incidência de sífilis congênita, de 

7,7/1.000 nascidos vivos. Os dados do 

município de Belo Horizonte a taxa de 

incidência de sífilis congênita atingiu a 

marca de 7,6 casos por 1.000 NV em 

2020.  Objetivo: Identificar a 

prevalência e avaliar o perfil 

epidemiológico dos casos notificados 

de sífilis congênita e materna em um 

hospital referência no atendimento 

materno-infantil no estado de Minas 

Gerais. Material e Métodos: Estudo 

transversal, descritivo e quantitativo 

realizado através do acesso aos casos 

notificados de sífilis congênita e 

materna no período de janeiro a junho 

de 2020 em uma maternidade 

referência em assistência materno-

infantil em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. A pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Sofia Feldman e aprovada sob 

o parecer de n°4.369.411. 

 

Resultados: Foram identificados 232 

casos notificados de sífilis congênita 

neste período e a prevalência da 

doença foi de 4,3%. Entre os nascidos 

vivos com sífilis congênita 50,4% 

apresentaram Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) em 

sangue periférico reagente, 5,2% 

apresentaram alteração liquórica e 

2,6% alteração na radiografia de ossos 

longos. Quanto às características 

sociodemográficas das mulheres, 69% 

encontravam-se na faixa etária entre 

20 e 34 anos, 14,6% com ensino 

fundamental incompleto, sendo que 

não houve o preenchimento do nível de 

escolaridade em 71,6% dos casos; 

23,3% delas eram donas de casa e 

43,1% se declararam pardas. Quanto as 

características clínicas das gestantes, 

87,5% fizeram o pré-natal, não houve 

tratamento do parceiro em 50,4% dos 

casos e o tratamento da gestante foi 

considerado como adequado em 26,3% 
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deles. No momento do parto, 68,5% 

apresentaram VDRL, teste não 

treponêmico reativo e 75,9% teste 

treponêmico reativo. Conclusão: Na 

maternidade estudada é elevada a 

prevalência da sífilis congênita. O 

controle da doença se mantém como 

um importante problema de saúde 

pública, que lança desafios e exige 

avanços e mudanças significativas em 

políticas públicas, fortalecimento das 

redes de saúde às gestantes, mudanças 

nas práticas assistenciais, garantia do 

diagnóstico em tempo oportuno 

através do teste rápido, inclusão e 

sensibilização do parceiro sexual nas 

consultas bem como tratamento e 

mudanças nas práticas educativas 

frente à abordagem da sífilis. 

 

 

Paciente Seguro, protocolo da 

Higienização das mãos:  

adesão dos profissionais de 

saúde em um hospital infantil 

em Belo Horizonte 

 

Paula Aparecida de Assis Soares; Aline 

Almeida Bentes; Cláudia Mara Tristão 

Pinto; Daiane Rodrigues Leite da Silva; 

Débora Borges do Amaral ; Felipe 

Leonardo Rigo; Lara Ferreira Perdigão; 

Lílian de Araújo Ramos; Maria 

Aparecida Oliveira e Silva; Patrícia 

Flávia Santos do Nascimento; Sara 

Vargas Paiva 

 

Introdução: As infecções relacionadas à 

assistência à saúde nos países em 

desenvolvimento podem acometer 

mais de 25% dos pacientes. A correta 

higiene das mãos nos serviços de saúde 

previne as infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS), garantindo 

a segurança do paciente, dos 

profissionais e de todos aqueles 

envolvidos nos cuidados aos pacientes. 

A maior adesão à higiene das mãos 

(lavagem das mãos ou uso de soluções 

à base de álcool) é capaz de 

interromper surtos e contribuir para 

melhores indicadores de saúde. 

Objetivo: Identificar a adesão à 

Higienização das Mãos (HM) dos 

profissionais de saúde pelo projeto 

“Paciente Seguro”.  Material e Métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo, 

transversal, observacional e 

quantitativo. A pesquisa foi 

desenvolvida na unidade de cuidados 

paliativos pediátricos de um hospital 

público estadual em Belo Horizonte.  

Para a coleta de dados, utilizou-se o 

método de observação direta dos 5 

momentos para a HM: antes do contato 

com o paciente; antes de realização de 

procedimento asséptico, após risco de 

exposição a fluidos corporais; após 

contato com o paciente e após contato 

com áreas próximas do paciente como 

também as 3 ações: higienizou mão 

com água e sabão; higienizou com 

álcool gel; não higienizou. De início foi 

realizado diagnóstico situacional sendo 

evidenciado uma adesão a higienização 

das mãos de 42%. A coleta de dados foi 

realizada no período de janeiro de 
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2020 a janeiro de 2022 em uma média 

de 1 hora de observações diárias em 

período diurno e noturno. As 

informações foram armazenadas em 

banco de dados no programa Microsoft 

Excel® (2016) e utilizou-se o software 

STATA versão 12.0 para as análises 

descritivas. Resultados: Dentre os 

observacionais de HM realizadas no 

período, 473(56,58%) ocorreram com 

a equipe de enfermagem, 154(18,42%) 

médicos, 90(10,77%) fisioterapeutas e 

119(14,23%) outras categorias. Em 

relação aos cinco momentos de HM 

para enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, foram observados 

172(36,67%) momentos antes do 

contato com o paciente, 18(3,84%) 

momentos antes de realizar 

procedimentos assépticos, 92(19,62%) 

momentos após risco de exposição a 

fluidos corporais, 103(21,96%) 

momentos após contato com o paciente 

e 84(17,91%) momentos após contato 

com as proximidades do paciente, 

totalizando 469 observacionais. Quanto 

às ações da equipe multiprofissional  

517(61,84%) higienizou mão com água 

sabão; 202(24,16%) higienizou com 

álcool gel e 117(14%) não higienizou. 

No último semestre de 2021 a adesão 

multiprofissional a HM atingiu 95%. 

Conclusão: Observou satisfatória 

adesão à HM pelos profissionais da 

equipe multiprofissional com destaque 

para os momentos antes e após o 

contato com o paciente. É imperativo 

que haja ações educativas contínuas 

com foco na adesão à HM visando a 

garantir a segurança do paciente. 

Drifts temporais da covid-19 

em uma grande coorte 

brasileira 

 

Virginia Mara Reis Gomes; Bruno 

Barbosa Miranda de Paiva; Polianna 

Delfino Pereira; Maira Viana Rego 

Souza e Silva; Claudio Moises Valiense 

de Andrade; Marcos André Gonçalves; 

Milena Soriano Marcolino 

 

Introdução: Desde o início da pandemia 

da covid-19, vários modelos foram 

desenvolvidos para auxiliar na 

predição diagnóstica para a tomada de 

decisão efetiva na área da saúde. No 

entanto, a maioria dos estudos 

desconsidera o impacto dos drifts 

temporais no aprendizado de tarefas de 

classificação e regressão. Esses efeitos 

temporais resultam em uma eficácia 

prejudicada dos modelos, com erros de 

classificação. Objetivo: Demonstrar as 

características clínicas e desfechos dos 

pacientes internados por covid-19 

durante 21 meses e identificar as 

múltiplas formas de drifts temporais, 

bem como o impacto nos modelos de 

machine learning. Material e métodos: 

Trata-se de um estudo retrospectivo 

multicêntrico com 10,897 pacientes 

consecutivos hospitalizados entre 

março de 2020 e novembro de 2021, 

em 39 hospitais brasileiros. Foram 

utilizadas 45 variáveis obtidas à 

admissão hospitalar. Para o 

desenvolvimento dos modelos, foram 

incluídos support vector machine 

(SVM), regressão Lasso e GAM, 
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LightGBM, rede neural profunda e um 

modelo de Stacking, que é uma 

combinação de todos os outros 

modelos, usando um classificador de 

regressão logística como estratégia de 

combinação. Resultados: A mediana de 

idade dos pacientes foi de 60 anos 

[intervalo interquartílico 48-71], 46% 

eram mulheres e 21% foram a óbito. 

Nos primeiros trimestres de 2020, a 

idade foi o melhor preditor de 

mortalidade, enquanto no final do 

período do estudo foi o pior. De fato, 

nos estágios iniciais da pandemia, a 

idade mediana dos pacientes que foram 

a óbito foi de 60 a 63 anos, enquanto 

em setembro de 2021 chegou a 55 

anos, e voltou a subir logo em seguida 

(figura 1). Houve uma variação de até 

30% na letalidade, variando de cerca 

de 17% até 23%, em um período de 

poucos meses (figura 2). Na validação 

cruzada considerando as duas metades 

da amostra (março de 2020 a fevereiro 

de 2021 e março a novembro de 2021) 

e a amostra total (março de 2020 a 

novembro de 2021), o pior modelo 

individual foi o de rede neural e o 

melhor o LightGBM, superado apenas 

pelo Stacking (tabela 1). Para todos os 

classificadores, houve uma queda na 

efetividade, de 11,5% para o melhor 

modelo, quando comparado à amostra 

total. Conclusão: A correlação entre os 

diferentes preditores e a variável alvo 

pode mudar ao longo do tempo. 

Aspectos de dados temporais podem 

produzir um impacto significativo em 

modelos preditivos. Estudos futuros 

precisam explorar as estratégias de 

seleção e o peso das amostras, 

buscando mitigar os drifts temporais 

que impactam nos modelos de machine 

learning. 

 

  

 
Figura 1: Mediana de idade de mortalidade ao longo do tempo 
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Figura 2: Média de índices de mortalidade ao longo do tempo 

 
Tabela 1: Comparação dos diferentes classificadores nos modelos de machine learning 

 

 

Patients with dementia 

hospitalized for covid-19 
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Introduction: The emergence of the 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

has brought large challenges to people 

living with dementia. Evidence 

demonstrates association between 

dementia and severity of COVID-19, 

however, the results on complications 

and mortality remain inconclusive in 

the current pandemic scenario. 

PURPOSE: To compare the clinical 

characteristics and outcomes of COVID-

19 in hospitalized patients with and 

without dementia. Material and 

methods: This is a substudy of a 
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multicentric retrospective cohort and 

comprises COVID-19 laboratory-

confirmed patients aged ≥ 60 years 

admitted to 38 hospitals from 19 cities 

in Brazil. Data was obtained from 

electronic hospital records from March 

2020 to March 2022. Patients with all-

cause dementia were matched with 

patients without dementia (up to 3:1) 

for age, sex, comorbidities, hospital, 

and admission year, using a propensity 

score analysis. Primary outcome was 

mortality and secondary outcomes 

were admission and length of stay in 

the intensive care unit (ICU), invasive 

mechanical ventilation (IVM), kidney 

replacement therapy (KRT), incidence 

of sepsis, nosocomial infection, and 

thromboembolic events. Groups were 

compared using the Chi-Square or 

Fisher Exact tests for categorical 

variables and the Wilcoxon or t-tests 

for continuous variables, according to 

data distribution. Results were 

considered statistically significant at a 

significance level of p<0.050. RESULTS: 

From the 8.947 eligible patients, 405 

(4.5%) had a previous diagnosis of 

dementia from all causes and were 

compared with 1151 controls. Patients 

from the dementia group presented a 

lower duration of symptoms, frequency 

of dyspnea, cough, myalgia, headache, 

ageusia and anosmia than the control 

group. On the other hand, fever and 

delirium were more frequent among 

the patients with dementia. Moreover, 

these patients were associated with 

lower admission (32.7% vs. 47.1%, 

p<0.001) and length of stay (7 vs 9 

days, p=0.026) in the ICU, sepsis (17% 

vs 24%, p=0.005), KRT (6.4% vs. 13%, 

p<0.001) and IVM (4.6% vs. 9.8%, 

p=0.002), and were more eligible to 

palliative support than the control 

group (39.8% vs. 19.7%, p<0.001). 

There was no difference in nosocomial 

infection, thromboembolic events and 

mortality rate between the groups. 

CONCLUSION: A lower prevalence of 

typical symptoms of COVID-19 may be 

related by the difficulty which people 

with dementia could have to describe 

their symptoms. Delirium was a 

prevalent COVID-19 clinical 

manifestation in older inpatients with 

dementia. The use of fewer invasive 

interventions may be justified to a 

greater indication of palliative care 

support. Our study suggests that 

dementia alone does not impact on 

COVID-19 in-hospital mortality.  

 

Keywords: COVID-19; Dementia; 

Hospital mortality. 
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Introdução: As infecções virais são 

responsáveis pelo alto número de 

hospitalizações em pediatria. Os vírus 

circulam durante todo ano, porém, a 

sazonalidade contribui para o maior 

número de casos e complicações 

decorrentes das infecções 

respiratórias. Objetivo: Descrever a 

prevalência de vírus respiratórios e o 

perfil epidemiológico de crianças e 

adolescentes hospitalizados com 

infecção confirmada por SRAG. Material 

e métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo, transversal e quantitativo 

realizado pelo Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar (NUVEH) do 

Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII) 

entre janeiro de 2021 a abril de 2022. 

Para a coleta das informações utilizou-

se dados secundários das fichas de 

notificação de SRAG, prontuários e 

exames laboratoriais. O Estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (FHEMIG) sob 

parecer: 4.312.966.  Resultados: Foram 

incluídos no estudo 4059 casos 

notificados de SRAG e realizados 2473 

(60,9%) testes RT-PCR para SARS-CoV-

2, 2898 (71,4%) teste rápido de 

antígeno e 596 (14,7%) Painel Viral.  

No total, 310 (7,6%) testes foram 

positivos para SARS-CoV2 com maior 

percentual em pacientes menores de 6 

anos, 146 (47%), sexo masculino, 223 

(71,9%) e residentes em Belo 

Horizonte e região metropolitana.  A 

idade dos pacientes SARS-CoV-2 

positivos variaram entre 11 dias de 

vida a 18 anos. No período em análise, 

houve confirmação de óbito em 9 

(2,9%) crianças com SARS-CoV2 

confirmados, destes, 6 tinham 

comorbidades e 7 com idade inferior a 

5 anos. Pelo exame de Painel Viral 

foram identificados:    vírus sincicial 

respiratório (VRS) 243 (43,78%), 

rinovírus 168 (30,27%), bocavírus 50 

(9,01%), SARS-CoV2 30 (5,41%), 

adenovírus 28 (5,05%), parainfluenza 

17 (3,06%), metapneumovírus 13 

(2,34%) e 6 (1,08%) outros  vírus 

respiratórios. As manifestações clínicas 

mais frequentes foram SRAG com febre, 

tosse, esforço respiratório, cianose, 

saturação menor que 95% e diarréia. 

Entre os pacientes mais graves e com 

comorbidades encontrou-se 

prematuridade, doença neurológica 

crônica não progressiva, obesidade, 

anemia falciforme e cardiopatia. 

Conclusão: Os resultados encontrados 

reforçam a necessidade da realização 

do painel viral, para a identificação de 

vírus respiratórios circulantes na 

região. Neste estudo foi baixo 

percentual de testes realizados. 

Ressalta-se a importância de 

campanhas de vacinação como medida 

preventiva principalmente com 

abrangência para os vírus mais 

prevalentes além de estender a 

indicação do anticorpo monoclonal 

específico para VRS em crianças do 

grupo de risco.  
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Introdução: A higiene das mãos é a 

principal medida para prevenir e 

controlar infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS). O Ministério 

da Saúde (MS) em parceria com o 

Hospital Moinhos de Vento lançaram 

em 2016 o projeto “Paciente Seguro” 

em que um dos três protocolos é 

direcionado para higienização das 

mãos (HM). A princípio foram 

selecionados para o projeto 15 

hospitais em diferentes estados do 

Brasil e posteriormente houve adesão 

de mais 45 instituições de saúde. 

Objetivo:  Descrever a experiência da 

implantação e desenvolvimento do 

projeto “Paciente Seguro, protocolo da 

Higienização das mãos".  Material e 

Métodos: Estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, vivenciado pelos 

profissionais de saúde do Núcleo de 

Risco e Unidade de Cuidados Paliativos 

Pediátricos de um Hospital Público 

pertencente à rede estadual de saúde 

do estado de Minas Gerais. A pesquisa 

ocorreu entre os meses de janeiro a 

maio de 2022. Resultados: O projeto 

“Paciente Seguro'' também é 

desenvolvido pelo Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Institucional do 

Sistema Único de Saúde (PROADI, SUS) 

com o objetivo de melhorar a 

segurança do paciente em hospitais 

públicos. Em Minas Gerais três 

hospitais pertencentes à Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(FHEMIG) foram selecionados para 

participar do projeto. Em 2019 teve 

início o projeto no Hospital Infantil 

João Paulo II (HIJPII), sendo a Unidade 

de Cuidados Paliativos o setor piloto. 

Inicialmente, ocorreram 3 encontros 

presenciais para a sensibilização da 

gestão local e profissionais de saúde a 

respeito da segurança do paciente e 

foram apresentadas as atividades 

previstas no projeto para o maior 

engajamento da equipe 

multiprofissional. Posteriormente, foi 

realizado o diagnóstico situacional 

sobre a adesão ao Protocolo de 

higienização das mãos. Foram 

realizadas capacitações em lócus sobre 

os cinco momentos da adequada 

higienização das mãos com a utilização 

de recursos didáticos como simulação, 

vídeos explicativos e entrega de 

cartilha. Em seguida, foi criado o “Time 

de Higienização das mãos” para 

organização das atividades do projeto e 

definição do papel de cada membro da 

equipe na execução das ações como: 
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ajudar a implementar as mudanças na 

cultura de segurança do paciente; 

coletar dados; acompanhar o projeto 

através do quadro de aprendizagem; 

conhecer resultados através dos 

indicadores; motivar lideranças,  

monitorar e analisar os resultados 

através dos indicadores; usar 

ferramentas de comunicação; dar 

feedback para a equipe  entre outros. 

Rondas quinzenais com integrantes do 

time e a alta gestão da instituição 

ocorriam para acompanhar o 

andamento do projeto. O projeto 

mantém-se ativo na instituição até a 

presente data. Conclusão: As ações 

propostas pelo projeto alcançaram 

resultados satisfatórios na instituição. 

No geral, houve grande engajamento da 

gestão e profissionais da assistência 

frente às recomendações relacionadas 

à segurança do paciente com foco na 

HM.  

 

Perfil de Sensibilidade 

Antimicrobiana de Agentes 

Etiológicos de Infecções 

Relacionadas à Assistência na 

Santa Casa de Lagoa Santa: 

Benchmarking com Hospitais 

de Belo Horizonte e do 

Interior de Minas Gerais 

 

Bráulio Roberto Gonçalves Marinho 

Couto, Ewaldo AFM Júnior, Gabriel 

Debortoli Fernandes, Marina Teixeira 

de Sousa, Thamirys dos Santos Silva 

 

Introdução: O Hospital Lindouro 

Avelar, Santa Casa de  Lagoa Santa,  

possui um setor específico, o SCIH – 

Serviço de Controle de Infecções 

Hospitalares, que dissemina as práticas 

seguras para atendimento ao paciente, 

com foco na prevenção e controle das 

IRAS (Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde) que constituem 

um desafio para os cuidados em saúde. 

Objetivo: utilizar dados coletados pelo 

SCIH para responder às seguintes 

perguntas: a) Quais as principais 

infecções (IRAS) diagnosticadas em 

pacientes da Santa Casa de Lagoa Santa 

em 2021? b) Considerando infecções 

de 2021, quais os principais agentes 

etiológicos de IRAS, com perfil de 

sensibilidade antimicrobiana? c) Como 

o perfil de sensibilidade antimicrobiana 

de agentes etiológicos de IRAS na Santa 

Casa de Lagoa Santa se comportam 

quando comparados a resultados 

observados em outros hospitais de 

Belo Horizonte e do interior de Minas 

Gerais? Métodos: Coleta e análise de 

dados epidemiológicos conforme o 

protocolo da ANVISA- Critérios 

Diagnósticos de Infecções Relacionadas 

à Assistência à Saúde e do National 

Healthcare Safety Network (NHSN) do 

Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). Análises realizadas 

pelo software SACIH – Sistema 

Automatizado de Controle de Infecções 

Hospitalares. Resultados: entre janeiro 

e dezembro de 2021, foram 

diagnosticadas 50  IRAS em 48 

pacientes. As infecções predominantes 

do período foram: Pneumonia (35; 
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70%), Infecção da corrente sanguínea 

(12; 24%) e Infecção do sítio cirúrgico 

(3; 6%). Dos 48 pacientes infectados, 

28 tiveram alguma infecção que causou 

ou apresentou relação com seu óbito: 

letalidade global de 58%. A maioria 

absoluta das infecções (92%) teve a 

etiologia identificada, sendo os 

principais agentes: Acinetobacter sp 

(20; 28%), Klebsiella pneumoniae (11; 

15%), Pseudomonas aeruginosa (10; 

14%), Acinetobacter baumannii (5; 

7%), MRSE - Staphylococcus 

epidermidis (5; 7%), Staphylococcus 

aureus (6; 8%), Proteus mirabilis (5; 

7%) e outros microrganismos (10; 

18%). As figuras 1 e 2 trazem, 

respectivamente, o perfil de 

sensibilidade conjunta de agentes 

etiológicos de infecções do trato 

respiratório (pneumonias e 

traqueobronquites) e de infecções 

primárias da corrente sanguínea da 

Santa Casa de Lagoa Santa, com 

comparações a outros hospitais. A 

Figura 3 mostra o benchmarking do 

perfil de sensibilidade  espécies de 

Klebsiella isoladas em Infecções 

Relacionadas à Assistência (IRAS). 

Além de Klebsiella, foi feito 

benchmarking de sensibilidade 

antimicrobiana para espécies de 

Acinetobacter, Pseudomonas, Proteus e 

Staphylococcus. Conclusão: O risco de 

um paciente internado vir a evoluir 

com quadro infeccioso durante a 

internação no Hospital Lindouro Avelar 

está entorno de 1%,  abaixo do limite 

endêmico e dos benchmarks. Ademais, 

todas as clinicas estão com taxas 

semelhantes ou menor que seus 

benchmarks, exceto a clínica de 

Medicina Interna. Pneumonias e sepse 

foram as infecções mais prevalentes no 

período, devendo ter prioridade de 

prevenção em 2022.  
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Figura 1 – Perfil de sensibilidade conjunta de agentes etiológicos de infecções do trato 

respiratório (pneumonias e traqueobronquites). 
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Figura 2 – Perfil de sensibilidade conjunta de agentes etiológicos de infecções 

primárias da corrente sanguínea. 

 
 

 

 

Figura 3 – Benchmarking do perfil de sensibilidade  espécies de Klebsiella isoladas em 

Infecções Relacionadas à Assistência (IRAS). 
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Introdução: Pacientes internados com 

covid-19 frequentemente desenvolvem 

lesão renal aguda (LRA) e necessidade 

de terapia renal substitutiva (TRS), a 

qual é um indicador de gravidade da 

doença. A criação de um escore de risco 

para predizer a necessidade de TRS 

pode ser muito útil, visando uma 

melhor alocação de recursos de saúde. 

Objetivo: Desenvolver escore 

prognóstico para predizer a 

necessidade de TRS em pacientes 

hospitalizados com covid-19.Material e 

métodos: Estudo de coorte 

multicêntrica que incluiu 5.212 

pacientes adultos com covid-19 

confirmada, admitidos em 37 hospitais 

entre março/2020 e setembro/2020. A 

seleção de variáveis foi realizada 

usando modelos aditivos generalizados 

(GAM) e a regressão do operador de 

seleção e contração mínima absoluta 

(LASSO) foi usada para derivação de 

pontuação. Os grupos de risco foram 

propostos baseados nas probabilidades 

preditas: não-alto (até 14,9%), alto 

(15,0-49,9%) e muito alto risco 

(>50,0%). O desempenho do escore foi 

avaliado utilizando a área sob a curva 

característica de operação do receptor 

(AUC-ROC). Foi utilizada amostra 

independente de 1.378 pacientes 

adultos internados com covid-19 entre 

março/2020 e julho/2020 em outro 

hospital, para validação geográfica. 

Resultados: A idade mediana da coorte 

derivação foi de 59 (IQR 47-70) anos, 

54,5% eram homens, 34,3% 

necessitaram de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

20,9% evoluíram com LRA, 9,3% 

necessitaram de TRS e 15,1% 

morreram durante a internação. As 

coortes de validação temporal e 

geográfica apresentaram 

características semelhantes com a 

coorte de derivação, porem a coorte de 

validação geográfica apresentou 

maiores taxas de internação em UTI 

(65,9%), necessidade de TRS (20,2%) e 

mortalidade hospitalar (33,5%). 

Quatro preditores da necessidade de 

TRS foram identificados usando GAM: 

necessidade de ventilação mecânica, 

sexo masculino, creatinina mais alta na 

apresentação hospitalar e diabetes. O 

escore, denominado “MMCD” (M: 

ventilação mecânica; M: sexo 

masculino; C: creatinina à admissão; D: 

diabetes mellitus), apresentou 

excelente discriminação nas coortes de 
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derivação (AUROC 0,929, IC 95% 

0,918-0,939) e validação (AUROC 

temporal 0,927, IC 95% 0,911-0,941; 

AUROC geográfica 0,819, IC 95% 0,792-

0,845), e bom desempenho geral 

(escore de Brier: 0,057, 0,056 e 0,122, 

respectivamente). Ele foi 

implementado em uma calculadora de 

risco online, disponível gratuitamente 

(https://www.mmcdscore.com/). 

Conclusão: O escore prognóstico MMCD 

foi capaz de prever, com com excelente 

discriminação, quais os pacientes com 

maior risco de evolução para 

necessidade de TRS. Da mesma forma, 

evidenciou-se que os pacientes que 

necessitaram de TRS apresentaram 

maior mortalidade. O escore pode 

auxiliar os profissionais de saúde na 

identificação de pacientes 

hospitalizados com covid-19 que 

exigem monitorização mais intensiva e 

ser útil para alocação de recursos. 

 

Estudo epidemiológico: 

análise de tendência dos 

casos notificados de 

HIV/AIDS, entre gestantes e 

crianças expostas ao HIV 

 

Lucas Gomes Costa de Paula; Maria de 

Lourdes Lima Menezes de Oliveira; 

Raquel Fernandes Costa; Carla de 

Oliveira Arcebispo 

 

Introdução: O HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) é um 

retrovírus causador da AIDS, sigla em 

inglês para Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. O vírus da 

HIV ataca o sistema imunológico, 

debilitando e propiciando o 

aparecimento de doenças oportunistas. 

Representa um grave problema de 

saúde pública mundial, visto que, 

apesar do tratamento ser acessível 

para a maioria dos pacientes que vivem 

com o HIV, ainda existem vários países 

onde o acesso ao medicamento é 

limitado, além de crendices associadas 

à doença. Destaca-se pela sua grande 

capacidade de causar danos extensos 

ao paciente infectado e sem tratamento 

adequado, fazendo que a cada ano 

novos infectados sejam identificados, 

além daqueles que ainda desconhecem 

o seu diagnóstico. Enquanto a cura da 

Aids ainda não é possível, estabelecer 

medidas que controlem a doença e 

impeçam sua transmissão é muito 

importante, no Brasil, nos últimos 10 

anos foram notificados 200 mil casos 

de HIV, segundo dados do Ministério da 

Saúde. No Brasil a Infecção pelo HIV em 

gestantes, parturientes ou puérperas e 

crianças expostas ao risco de 

transmissão vertical do HIV passou a 

ser de notificação compulsória por 

meio da Portaria nº 993, de 4 de 

setembro de 2000, em 2014 com a  

Portaria nº 1.271, o Ministério da 

Saúde amplia e  inclui também a 

notificação da infecção pelo vírus HIV, 

portanto aquelas pessoas que são 

identificadas como portadores do HIV e 

assintomáticos passam a ser 

notificados. A partir daí o paciente que 

vive com o HIV, passa a ter direito ao 

https://www.mmcdscore.com/
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tratamento com os antirretrovirais, 

mesmo assintomáticos. Esta nova visão 

do Ministério da Saúde trouxe grandes 

benefícios para o doente, além de 

impactar fortemente nos serviços de 

saúde, visto que a doença leva mais 

tempo para se instalar fazendo com 

que o número de internações pelas 

complicações do HIV/AIDS diminua. 

Objetivos: Analisar a linha de tendência 

dos casos notificados de HIV/AIDS, 

entre gestantes e crianças expostas ao 

HIV durante o parto, no período de 

2001 a 2020, em um hospital de Minas 

Gerais.  

Material e Métodos: Trata-se de estudo 

epidemiológico, retrospectivo, 

descritivo-analítico e com abordagem 

quantitativa. Os dados analisados 

foram coletados pelo Núcleo de 

Epidemiologia Hospitalar. Resultados: 

No período avaliado foram notificados 

922 casos de gestantes HIV/AIDS e 614 

crianças expostas ao HIV. No período 

de 2001 a 2010 foram notificadas 431 

gestantes HIV/AIDS e 106 crianças 

expostas ao HIV, no período de 2011 a 

2020, 491 gestantes e 508 crianças 

expostas ao HIV, respectivamente. Só 

para ilustrar no período de 2001 a 

2020 foram notificados 5.400 casos de 

HIV/AIDS em todos os grupos 

atendidos no hospital, sendo que, as 

gestantes e as crianças expostas ao HIV 

estão contidas no quantitativo geral. As 

gestantes equivalem à 17,44% do total 

de casos e as crianças expostas ao HIV 

equivalem a 11,37% do total de casos. 

Conclusão: O estudo apresenta um 

aumento no número de notificações de 

crianças expostas ao HIV na última 

década.  As ações de vigilância das 

gestantes durante o pré-natal, com o 

diagnóstico precoce da infecção pelo 

HIV é uma medida importante para a 

redução da transmissão vertical. O 

maior desafio para os serviços de saúde 

está na busca e acompanhamento de 

pré-natal de todas as gestantes logo no 

início da gestação. 

 

Descritores: Infecções por HIV; 

Epidemiologia; Cuidado Pré-Natal. 
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Papel da transmissão intra-

hospitalar nos primeiros 100 

óbitos por covid-19 em Belo 

Horizonte: risco 

negligenciado no início da 

pandemia 

 

Karina Martins Nogueira Napoles; Júlia 

Fonseca de Morais Caporali; Unaí 

Tupinambás 

 

Introdução: O mundo enfrenta uma das 

maiores crises de saúde pública e 

econômica com a pandemia de covid-

19 que teve início em dezembro 2019 

na cidade de Wuhan, China. Há poucos 

dados publicados sobre as 

características clinicas e demográficas 

dos primeiros óbitos no Brasil e o papel 

da transmissão intra-hospitalar da 

covid-19. Objetivo: Esse estudo 

objetivou descrever características 

demográficas, clínicas e radiológicas 

dos primeiros 100 óbitos por covid-19 

em Belo Horizonte. Material e métodos: 

Estudo descritivo dos primeiros cem 

óbitos por covid-19 ocorridos em BH, 

capital MG. Os dados foram coletados 

dos prontuários médicos, utilizando 

uma ficha de investigação de óbitos, 

disponibilizada pelo Centro de 

Informações Estratégicas de Vigilância 

em Saúde (CIEVS) de BH. Foram 

excluídos 7 pacientes por falta de 

informação suficiente para estudo, e 

substituídos pelo óbito de cronologia 

seguinte. Como ferramenta de banco de 

dados e análise estatística, foram 

utilizados os programas  Excel e SPSS 

Statistics for Windows and Macintosh. 

Esse estudo foi aprovado pelo comitê 

de ética da Universidade Federal Minas 

Gerais (UFMG) sob o número CAAE 

34103320.6.0000.5149. Resultados: Os 

cem óbitos ocorreram em 19 hospitais, 

de 30 março 2020 a 19 junho 2020, 

sendo 47  homens e 53 mulheres. A 

média da idade foi 69,3 ± 14,8, anos, 

sendo 64% das mortes entre 61 e 90 

anos, e 89% em maiores de 50 anos. 

Em relação a raça, foram 50% parda, 

42% branca, e 7% preta. Observamos 

em média 6,5 dias entre o início dos 

sintomas e a internação, 15,5 dias do 

início dos sintomas para o óbito, e 11,3 

dias de hospitalização. Entre os 100 

casos investigados, a média de 

condições de risco foi  4,1 ±2,1 , e em 

25% foi definido limitação de esforço 

terapêutico em algum momento do 

tratamento. Houve 14 infecções 

relacionadas a assistência a saúde 

(IRAS) conforme critérios ANVISA e 24 

possíveis IRAS (se os sintomas 

manifestavam dentro de 3 a 14 dias 

após a internação ou alta). 

Determinado hospital investigado 

enfrentou um surto, inclusive 

notificado ao CIEVS, e dos 18 óbitos 

encontrados no nosso estudo 

provenientes desse hospital, 15 foram 

possível IRAS. Os sintomas mais 

frequentes foram: dispneia 100%, 

desconforto torácico 85%, febre 77%, 

tosse 75%. As condições de risco mais 

frequentes foram: idade > 60 anos em 

72%, hipertensão arterial sistêmica 

69%, diabetes melittus 47%, DPOC 

32% e Obesidade 24%. A radiografia de 
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tórax (n=75) revelou 92% infiltrado 

intersticial, 23% consolidação, e 

tomografia de tórax (n=49) 86% 

infiltrado vidro fosco, 35% 

consolidação. As complicações mais 

frequentes: choque séptico 98%, sepse 

secundária 68%, hiperglicemia 54%, 

insuficiência renal dialítica 49%. 

Conclusão: Chamamos atenção para a 

alta frequência das IRAS por COVID-19 

nos primeiros cem óbitos notificados 

ao CIEVS de BH. Alertamos para 

necessidade de elevação da suspeição 

diagnóstica no início de surtos e 

epidemias, para que seja realizado 

diagnóstico precoce e instituição rápida 

de medidas preventivas. 

 

Palavras-chave: COVID-19. 

Mortalidade. Sintomas. Complicações. 

Epidemiologia. 

 

Análise comparativa dos 

casos suspeitos e confirmados 

de COVID - 19 em um Hospital 

Público Universitário de 

Grande Porte 

 

Maria de Lourdes Lima Menezes de 

Oliveira; Lucas Gomes Costa de Paula; 

Raquel Fernandes Costa; Carla de 

Oliveira Arcebispo. 

 

Introdução: Em dezembro de 2019 a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é 

notificada sobre uma pneumonia de 

etiologia desconhecida identificada na 

China. Foi identificado que sua 

transmissão ocorria por meio de 

gotículas contaminadas por partículas 

virais originarias do nariz e boca de 

uma pessoa infectada. Com um 

vertiginoso aumento de casos e óbitos 

pelo mundo a OMS decreta em março 

de 2020 a pandemia causada pelo novo 

Coronavírus SARS-Cov-2 (COVID-19), 

uma ampla família de vírus que podem 

causar uma variedade de condições, do 

resfriado comum a doenças mais 

graves.  

Objetivos: Comparar os casos de 

COVID-19 no período de março de 

2020 a março de 2022, em pacientes 

atendidos no hospital, utilizando-se de 

indicadores de gestão hospitalar. 

Material e Métodos: Trata-se de um 

estudo transversal com abordagem 

analítico-descritiva, com a análise de 

dados obtidos pelo Núcleo de 

Epidemiologia Hospitalar, no período 

de março de 2020 até março de 2022. 

Resultados: Os dados analisados 

apresentados: foram realizados 3.074 

testes laboratoriais RT-PCR para 

detecção de COVID-19, com 69% não 

detectáveis, 30% detectáveis, 1% 

inconclusivos; mês com maior nº de 

notificações: janeiro/2022 (289 

notificações), mês com maior nº de 

casos confirmados: janeiro/2022 (131 

casos), mês com maior n° de óbitos: 

abril/2021 (32 óbitos), recorde diário 

de casos notificados: 03 de fevereiro de 

2022 (23 casos), dos 922 casos 

confirmados: 25% evoluíram para 

óbito, 74% tiveram alta hospitalar e 

1% permaneciam internados. 

Conclusão: Uma nova onda de 
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transmissão foi iniciada em dezembro 

de 2021 apesar da ocorrência de 

maiores números de notificações e de 

casos confirmados de COVID – 19 ter 

sido em janeiro e fevereiro de 2022, o 

mês com maior número de óbitos por 

complicações da COVID -19 foi em abril 

de 2021, o avanço da vacinação da 

população contra COVID – 19 pode 

estar relacionada a redução da 

gravidade da doença e ocorrência de 

menores taxas de óbitos. 

Descritores: Epidemiologia; COVID-19; 

Gestão Hospitalar. 
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AQUINO EM et al. Medidas de 

distanciamento social no controle da 

pandemia de COVID-19: potenciais 

impactos e desafios no Brasil. Ciência & 

Saúde Coletiva, 5(Supl.1):2423-2446, 
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Caracterização do ciclo de 

vigilância do núcleo de 

vigilância epidemiológica 

hospitalar (NUVEH) de um 

hospital de grande porte de 

Belo Horizonte/Minas Gerais 

através de instrumento de 

gestão 

 

Mariana Sanches de Mello1, Morgana 

Cordeiro de Paula2, Viviane Lima 

Nascimento3 

 

Introdução: A Política Nacional de 

Vigilância em Saúde define a mesma 

como um processo contínuo e 

sistemático de coleta, consolidação, 

análise de dados e disseminação de 

informações sobre eventos 

relacionados à saúde1. Todo esse 

processo tem o objetivo de planejar e 

implementar medidas de saúde 

pública1. O núcleo de vigilância 

epidemiológica hospitalar (NUVEH) é o 

setor responsável pelo planejamento e 

execução das ações de epidemiologia, 

incluindo a vigilância epidemiológica 

das doenças de notificação compulsória 

e outros fatos de interesse para a saúde 

pública2. Objetivos: Descrever o ciclo 

de vigilância do NUVEH e identificar 

pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças nas etapas do 

ciclo de vigilância. Material e métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo, 

realizado com enfermeiros atuantes no 

NUVEH de um hospital de grande porte 

do Estado de Minas Gerais, no período 

de abril a junho de 2022. Utilizou-se 

um instrumento semiestruturado para 

a realização das entrevistas e os dados 

foram analisados através da construção 

de uma matriz SWOT/FOFA, onde é 

possível identificar fatores positivos 

internos (forças), fatores positivos 

externos (oportunidades), fatores 
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negativos internos (fraquezas) e 

fatores negativos externos (ameaças). 

Em cumprimento aos preceitos éticos, 

foi aplicado o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Resultados: As 

respostas obtidas nas entrevistas 

foram consolidadas em uma matriz 

SWOT/FOFA, tais como: coleta de 

dados, registrar casos, relatórios, 

análise/interpretação e 

investigar/confirmar casos. No que 

tange ao contexto interno, destacaram-

se como forças: existência de 

protocolos para nortear as atividades, 

identificação dos casos por diversos 

setores (assistência, laboratório, e 

serviço de controle de infecção), ficha 

de notificação disponível em meio 

eletrônico e físico, triagem para 

avaliação dos casos notificados, serviço 

cadastrado na Rede Sentinela. Sobre as 

fraquezas: conhecimento parcial das 

definições de casos, fichas com dados 

incompletos, ausência de 

monitoramento epidemiológico das 

doenças, ausência de indicadores de 

desempenho, ausência de análises 

espacial e comparação da situação 

epidemiológica com dados do 

município e do estado. No contexto 

externo destacaram-se as seguintes 

oportunidades: acompanhar o 

fechamento dos casos notificados, 

educação continuada, programar visita 

de um técnico de vigilância estadual, 

receber informações sobre os 

desfechos de casos. E, sobre as 

ameaças, destacaram-se: diferenças 

para notificação de doenças na suspeita 

e confirmação, otimizar demandas 

laboratoriais para o diagnóstico das 

doenças, morosidade na entrega de 

exames enviados para laboratórios 

externos e redução de incentivos 

financeiros. Conclusão: Foi possível 

identificar que os profissionais do 

serviço reconheceram muitas de suas 

fraquezas e ameaças, mas também 

percebem suas forças e já 

vislumbravam oportunidades para o 

serviço. Ao descrever os processos de 

trabalho através de ferramentas de 

gestão foi possível estabelecer um 

diagnóstico rápido do serviço para a 

tomada de decisões4.   

 

Descritores: Notificação de doenças, 

serviços de vigilância epidemiológica.  
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Pneumonias associadas à 

ventilação mecânica em uma 

unidade de terapia intensiva 

de um hospital de Minas 

Gerais no período de 2018 a 

2022 

 

Mariana Sanches de Mello1, Claudia 

Murta Oliveira2, Jorge Luiz Saliba3 
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hospital de grande porte de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil. 

2.Médica. Especialista em Clínica Média 

e em Infectologia. Mestre em Medicina 

Tropical pela Faculdade de Medicina da 

UFMG. Médica de Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar e NUVEH em 

Belo Horizonte.  

3.Médico. Formação em Clínica Médica 

e Patologia Clínica com ênfase em 

microbiologia clínica. Médico de 

Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar em Belo Horizonte.  

 

Introdução: As infecções relacionadas à 

assistência à saúde são condições que 

podem se manifestar a partir de 72 

horas da admissão ou após a alta do 

paciente do ambiente assistencial1. A 

pneumonia associada à ventilação 

mecânica (PAV) representa a segunda 

infecção mais comum nas unidades de 

terapia intensiva, são responsáveis pelo 

aumento da permanência do paciente 

nas instituições, pelo aumento dos 

custos assistenciais e por desfechos 

desfavoráveis, pois 30% a 70% dos 

pacientes com PAV morrem em 

decorrência direta desta infecção2. Os 

dados epidemiológicos sobre a PAV nos 

hospitais brasileiros ainda são 

imprecisos, pois, a notificação destes 

agravos, tornou-se obrigatória no ano 

de 2017, o que possibilitou a 

publicação dos dados epidemiológicos 

nacionais, somente a partir de 20182. 

Objetivos: Descrever os casos de PAV, 

no período de janeiro de 2018 a abril 

de 2022 em uma unidade de terapia 

intensiva de um hospital geral de Belo 

Horizonte. Material e métodos: Estudo 

descritivo, realizado a partir de dados 

secundários, obtidos do sistema 

informatizado de serviço de controle de 

infecção hospitalar. Os dados foram 

analisados através da estatística 

descritiva. Calcularam-se as densidades 

de incidência de PAV, as densidades de 

utilização da ventilação mecânica (VM) 

e as taxas anualizadas. Resultados: 

Foram notificados 45 casos de PAV. O 

ano de 2019 (n=15) foi o que 

apresentou o maior número de casos e 

o ano de 2018 (n=06) foi o que 

apresentou o menor número. Nos anos 

de 2020 (n=09) e 2021 (n=05) 

evidenciou-se a redução da ocorrência 

desta infecção, entretanto, no ano de 

2022 (n=10) percebeu-se um aumento 

no número de casos desta infecção. A 

maioria dos casos de PAV possuía a 

faixa etária entre 61 a 70 anos (n= 17; 
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37,8%), era do sexo masculino (n=23; 

51) e evoluiu a óbito (n=26; 57,8%). A 

densidade de incidência mensal da PAV 

apresentou resultados desfavoráveis 

em todos os anos, apresentando uma 

tendência desfavorável de janeiro de 

2018 à maio de 2021, onde a taxa 

anualizada apresentou resultados 

acima da meta proposta pela 

instituição neste período (5,4). A partir 

de junho de 2021 à fevereiro de 2022 

observou-se uma tendência favorável 

da taxa anualizada. Entretanto, a partir 

de 2021, evidenciou-se um aumento na 

densidade de utilização da VM, quando 

comparado aos anos anteriores (figura 

1).  

 

Conclusão: O estudo permitiu a 

descrição dos casos e da situação 

epidemiológica do agravo. O aumento 

da incidência de PAV em 2022 pode 

estar associado à vigilância executada 

neste período. Além disso, estimulou a 

reflexão para recomendações à 

instituição, como: fortalecer e 

mensurar adesão ao bundle de PAV, 

realizar auditorias de boas práticas, 

realizar capacitações para a equipe 

multidisciplinar e incluir a redução de 

PAV nas decisões estratégicas 

institucionais. No que tange às 

recomendações para os órgãos de 

saúde, reitera-se a necessidade de as 

secretarias municipais emitirem 

boletins epidemiológicos e realizar 

visitas aos estabelecimentos de saúde 

com o intuito de verificar a adesão às 

medidas de prevenção e para 

identificar casos de sucesso2,3,4.   

 

Descritores: Infecção hospitalar, 

Pneumonia associada à ventilação 

mecânica, segurança do paciente.   
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Figura 1. Distribuição das taxas mensais, anualizadas e densidade de utilização da 

ventilação mecânica dos casos de pneumonia relacionada a ventilação mecânica em 

uma unidade de terapia intensiva pós-operatório adulto de um hospital geral no 

período de janeiro de 2020 a abril de 2022, Belo Horizonte, maio de 2022 (N=45). 

Fonte: Serviço de controle de infecção hospitalar, 2022 
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Espondilodiscite complicada 

com empiema epidural por 

Staphylococcus aureus: relato de 

caso 

 

Eduardo Lopes de Paula; Ana Carolina 

Soares Dumont; Ana Beatriz Mello dos 

Anjos; Iago Mendes de Melo e Souza; 

Rafael Vitor Silva Gaioso dos Santos; 

Cristina Maria Miranda Bello 

 

Introdução: Empiema epidural consiste 

em um tipo raro de infecção da coluna 

vertebral. O microrganismo alcança o 

espaço epidural por contiguidade, 

inoculação direta ou disseminação. A 

espondilodiscite refere-se a um processo 

inflamatório infeccioso incomum. 

Acomete mais comumente a coluna 

lombar, seguida da coluna dorsal e 

cervical. O Staphylococcus aureus é o 

principal patógeno causador de ambas as 

infecções. Objetivo: A partir de um relato 

da evolução clínica de uma paciente 

acometida com espondilodiscite 

complicada com empiema epidural por 

Staphylococcus aureus que foi submetida 

à hemilaminectomia, este trabalho 

objetiva apresentar um relato de caso e 

discutir as considerações clínicas e 

microbiológicas desta patologia incomum. 

Materiais e métodos: As informações 

foram obtidas por meio de revisão do 

prontuário, registro fotográfico dos 

métodos diagnósticos aos quais a paciente 

foi submetida, entrevista com o 

neurocirurgião responsável e revisão da 

literatura. Resultados: Paciente feminina, 

17 anos, com história pregressa de 

furunculose recorrente, foi diagnosticada 

com espondilodiscite complicada com 

empiema epidural que surgiu após a 

realização de um procedimento dentário. 

A paciente apresentou lombalgia, perda 

motora que cursou com dificuldade de 

deambulação e disfunção esfincteriana. 

Primeiramente, a suspeita foi de quadro 

muscular, devido à ausência de demais 

sintomas sugestivos. Quando a paciente 

evoluiu para paresia e algia de MMII, a 

compressão do nervo isquiático se tornou 

uma hipótese. Por fim, os exames licórico 

e de cultura foram essenciais para o 

diagnóstico final. A partir do diagnóstico e 

análise do caso, foi realizada 

hemilaminectomia associada à 

antibioticoterapia. Conclusão: Acredita-se 

que o patógeno, componente da 

microbiota humana, tenha se beneficiado 

do imunocomprometimento para ganhar a 

corrente sanguínea do plexo venoso 

vertebral interno a partir da furunculose 

ou se beneficiado do procedimento 

odontológico para adentrar o sistema 

nervoso pela drenagem venosa da face. 

Ademais, a realização de um diagnóstico 

diferencial e exames complementares 

foram essenciais para proporcionar um 

melhor prognóstico para a paciente.  

 

Caso Clinico: Infecção de sítio 

cirúrgico em cirurgia plástica e 

colonização prévia por bactéria 

MDR. 

 

Karina Martins Nogueira Napoles; Bruna 

Gazire Reis; Lourena Emanuele Costa 

 

Introdução: A infecção de sítio cirúrgico 

(ISC) acomete cerca de 2 a 5% das 

cirurgias plásticas, sendo importante a 
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adoção das medidas de prevenção para 

minimizar os riscos intrínsecos. Sabe-se 

que a colonização precede a infecção, e a 

investigação da colonização por S. aureus 

é recomendada pela Organização Mundial 

Saúde (OMS) e ANVISA, principalmente 

nas cirugias de grande porte e implantes. 

Porém pouco se fala da necessidade de 

adequação da antibioticoprofilaxia 

cirúrgica nos grupos de risco para 

colonização por bactérias 

multidrogarresistentes (MDR), como 

internados e usuários de antibiótico 

recentes, mas também profissionais 

expostos a ambientes de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). Material e 

métodos: Estudo de caso clínico de 

paciente 45 anos, profissional da saúde, 

enfermeira de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), que veio encaminhada de 

um hospital de Curvelo em 08/02/2022 

com história de cirurgia de 

abdominoplastia, lipoaspiração e 

fechamento de diastase abdominal 

realizada em 12/01/22. Realizou banho 

com clorexidina no pré-operatório e 

antibioticoprofilaxia com cefazolina na 

dose e tempo adequados. Intercorreu com 

sangramento aumentado no pós 

operatório imediato e necessidade de 

hemotransfusão. Resultados: Paciente 

evoluiu após 10 dias do procedimento 

com hiperemia, secreção purulenta em 

ferida operatória e deiscência da sutura. 

Em consulta de acompanhamento do pós-

operatório foi coletado fragmento da 

ferida (Fig1) para cultura, com 

crescimento de Acinetobacter spp MDR (R 

genta, SMZ/TMP, amica, tobra, levo, imip, 

mero S poli B). Esse isolado bacteriano 

teve perfil bastante similar aos 

frequentemente encontrados na UTI onde 

a paciente trabalhava, e muito diferente 

dos encontrados nas infecções da clínica 

onde realizou a cirurgia plástica 

(geralmente multissensíveis, e nenhum 

caso de Acinetobacter), nos levando a 

concluir que a infecção foi causada por 

possível bactéria colonizante prévia. O 

tratamento foi iniciado com Polimixina B e 

Meropenem, no hospital da cidade de 

origem, Curvelo. Paciente apresentou 

reação adversa à Polimixina B, com 

quadro sugestivo de neurotoxicidade 

associado a cefaléia intensa, visão turva, e 

parestesia difusa, sendo suspenso o uso e 

realizado a transferência para o Hospital 

Santa Rita, Contagem, para extensão da 

terapêutica. Paciente foi admitida estável 

hemodinamicamente, permaneceu em 

isolamento de contato, e foi trocado a 

antibioticoterapia para Tigeciclina. 

Realizou 10 sessões de oxigênio terapia 

hiperbárica, foi submetida a 

desbridamento da ferida e curativo a 

vácuo dia 14/02/22, o qual foi retirado 

em 21/02/22. Evolui com melhora 

progressiva da cicatriz cirúrgica e 

completou 14 dias do antibiótico.  

 

 

 

Fig 1. 

 
  

Conclusão: Chamamos atenção para o 

risco aumentado de infecção de sítio 

cirúrgico nos pacientes com fatores de 

risco para colonização por bactérias MDR, 

sendo necessário avaliar a coleta de swab 
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para pesquisa de colonização por MARSA, 

KPC e VRE, além de adequação da 

antibioticoprofilaxia. 

 

Vigilância epidemiológica da 

sífilis gestacional e congênita: 

um estudo retrospectivo 

 

Raquel Fernandes Costa; Maria de 

Lourdes Lima Menezes de Oliveira; Carla 

de Oliveira Arcebispo; Lucas Gomes Costa 

de Paula 

 

Introdução: A sífilis gestacional ocorre 

quando a gestante é infectada pela 

bactéria Treponema pallidum durante o 

pré-natal, parto e/ou puerpério, enquanto 

a sífilis congênita resulta da transmissão 

vertical da bactéria através de gestantes 

não-tratadas ou tratadas 

inadequadamente, são agravos de 

notificação compulsória no Brasil. A sífilis 

é uma doença que pode ser prevenida e 

tratada. A correta notificação dos casos 

permite que medidas de controle possam 

ser adotadas com vistas ao controle e 

redução da doença. A sífilis gestacional foi 

incorporada ao Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação – SINAN - através 

da portaria 33 de 14 de julho de 2005 e a 

sífilis congênita foi incorporada através da 

portaria 542 de 22 de dezembro de 1986. 

A detecção precoce, tanto da sífilis 

gestacional quanto da sífilis congênita, 

traz grandes benefícios para este grupo de 

pacientes,  propicia o tratamento da 

gestante ainda durante o pré-natal, 

identificação do recém-nascido (RN) de 

risco, introdução do tratamento 

profilático a essas crianças, evitando 

complicações futuras e sequelas que 

trazem prejuízos tanto para o paciente, 

quanto para o sistema de saúde, uma vez 

que o tratamento é relativamente simples, 

pouco oneroso e de fácil acesso, tanto nos 

serviços de baixa, média e alta 

complexidade. É importante ressaltar que 

a abordagem sindrômica, durante o pré-

natal é fundamental para a prevenção e o 

tratamento das infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), assim como o 

seguimento ambulatorial das crianças 

expostas à sífilis durante o pré-natal e o 

parto.  Objetivos: Descrever a evolução 

quantitativa dos casos notificados de 

sífilis gestacional e sífilis congênita no 

período de 2001 a 2020. Material e 

Métodos: Trata-se de um estudo 

retrospectivo, descritivo e quantitativo, 

foram utilizados dados coletados pelo 

Núcleo de Epidemiologia Hospitalar de 

um hospital público de Minas Gerais. 

Resultados: No período analisado foram 

identificados um total de 379 casos 

confirmados de sífilis gestacional, no 

período de 2001 a 2010, 13 casos 

confirmados e no período de 2011 a 2020, 

366 casos confirmados. Em relação à sífilis 

congênita foram notificados um total de 

506 casos confirmados, sendo que no 

período de 2001 a 2010, 17 casos 

confirmados e no período de 2011 a 2020, 

489 casos confirmados. Observa-se que a 

diferença entre os casos confirmados 

notificados entre as gestantes apresentou 

um crescimento significativo no último 

período analisado, podendo ser resultado 

do caráter compulsório dado à notificação 

da sífilis gestacional a partir do ano de 

2005. Da mesma forma, não se pode 

justificar o aumento de casos de sífilis 

congênita no último período estudado 

pela obrigatoriedade da notificação de 

casos, visto que a portaria 542 data de 22 

de dezembro de 1986, podemos 
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considerar que uma das possibilidades da  

melhoria da notificação da sífilis 

congênita foi resultado da implantação da 

obrigatoriedade da notificação da sífilis 

gestacional, o que pode ter ocasionado 

maior atenção dos profissionais no 

momento da notificação. Conclusão: O 

aumento do número de notificações de 

casos de sífilis gestacional e congênita 

pode estar relacionado, entre outros 

fatores, com a obrigatoriedade da 

notificação, a diminuição da 

subnotificação, melhor acesso ao pré-natal 

e aos exames ofertados neste período, a 

introdução do teste rápido nos hospitais 

para as gestantes no momento do parto 

e/ou imediatamente após o parto, com 

consequente testagem do RN. 

 

Descritores: Sífilis gestacional, Sífilis 

Congênita, Vigilância epidemiológica. 
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Aedes aegypti: avaliação do 

conhecimento populacional 

sobre métodos de controle e 

prevenção do vetor 

 

Aline Gomes Salles Tiburcio1; Isadora 

Vitor de Oliveira1; Juliano Bergamaschine 

Mata Diz1; Jonatan Marques Campos1 

 
1Faculdade de Medicina de Barbacena 

(FAME) 

 

Introdução: No Brasil, os arbovírus dos 

gêneros Flavivirus (Dengue, Zika e Febre 

Amarela) e Alphavirus (Chikungunya e 

Febre Mayaro) são os mais prevalentes. O 

controle dos vetores (Aedes aegypti e 

Aedes albopictus) é dependente da 

participação da comunidade em conjunto 

com os órgãos de vigilância 

epidemiológica. A população torna-se 

vulnerável quando não é informada sobre 

a importância de exercer seu papel de 

fiscalização na sociedade. Assim, avaliar o 

conhecimento populacional sobre práticas 

de controle vetorial poderá trazer 

informações importantes para tomada de 

decisão sobre educação em saúde. 

Objetivo: Analisar a percepção, 

conhecimento e atitudes da população 

sobre prevenção e controle do vetor A. 

aegypti. Materiais e métodos: Estudo 

transversal realizado por meio da 

aplicação de questionário na população 

com idade ≥ 18 anos do município de 

Barbacena – MG. A amostra foi obtida por 

conveniência entre junho de 2020 a 
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agosto de 2021. Resultados: Foram 

entrevistadas 224 pessoas, oriundas de 48 

bairros de Barbacena e 16 distritos 

vizinhos. Dessas, 71,4% foram do sexo 

masculino e 28,6% do sexo feminino. Um 

total de 12,95% possuía ensino superior 

completo, 35,27% ensino médio completo, 

13,84% ensino fundamental completo e 

0,85% sem escolaridade (Figura 1). As 

principais perguntas e respostas 

realizadas em campo foram: 1ª – “Já ouviu 

falar no mosquito A. aegypti?” (96,1%) 

sim e (3,9%) não (Figura 2); 2ª – “Quais 

doenças o A. aegypti pode transmitir?” 

(55,1%) Dengue, (25,1%) Chikungunya, 

(11,6%) Febre amarela, (10,1%) Zika e 

(36,2%) não sabe; 3ª – “Sabe como o 

mosquito transmite a doença?” (82,1%) 

picada do mosquito e (15,1%) não sabe; 

4ª – “Sabe como evitar a presença de 

mosquitos na sua casa?” (51,7%) evitar 

acúmulo de água, (45,4%) colocar terra 

nos pratos de plantas, (33,3%) retirar 

objetos que acumulam água e (28,5%) 

manter a caixa d’água tampada; 5ª – “Você 

vistoria sua casa semanalmente?” (61,4%) 

sim, (38,2%) não e (0,5%) não sabe 

(Figura 3); 6ª – “Já recebeu visita de 

algum agente da prefeitura?” (78,7%) sim, 

(19,3%) não e (1,9%) não sabe; 7ª – “Você 

conhece o telefone disque-denúncia 

contra a Dengue?” (7,7%) sim e (92,3%) 

não; 8ª – “Você já recebeu orientações na 

escola ou em sua residência sobre como 

combater o mosquito A. aegypti?” 

(87,0%) sim (11,1%) não e (1,9%) não 

sabe. Conclusão: A maioria dos 

entrevistados já ouviu falar do A. aegypti, 

porém, uma parcela considerável não 

realiza vistoria semanal em suas 

residências, não sabe quais doenças o 

vetor pode transmitir e nem como as 

doenças são transmitidas e não conhece 

nenhum contato de disque-denúncia. 

Desse modo, observa se na amostra 

entrevistada, a carência de informações 

básicas sobre métodos de prevenção e 

controle da proliferação do mosquito. 

Utilizar ações sociais de educação em 

saúde é de suma importância para 

melhorar a percepção da população 

sobre esse tema. 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti. 

Arboiroses. Dengue. Febre amarela. Vírus 
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Figura 1: Grau de escolaridade dos entrevistados (n = 224). 

 

 
Figura 2: Frequência de respostas da pergunta “Já ouviu falar em A. aegypti?” (n = 224). 
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Figura 3: Frequência de respostas da pergunta “Faz vistoria semanal em sua casa para 

prevenir possíveis criadouros?” (n = 224). 

 

 

Diagnóstico da Síndrome de 

Baggio Yoshinari, uma zoonose 

brasileira emergente, na 

Atenção Primária à Saúde em 

Sabará-MG: um relato de caso 

 

Isabela Vieira Andrade, Arley Pinto 

Caixeta, Felipe Gaspar Rehfeld, 

Paulo Roberto Figueroa Junior 

 

Introdução: A Síndrome de Baggio 

Yoshinari (SBY), também conhecida como 

doença de Lyme-sílime brasileira, 

borreliose de Lyme ou borreliose 

brasileira, é causada por bactérias de 

diferentes espécies do gênero Borrelia e 

transmitida por picada de carrapatos do 

gênero Ixodides, Rhipicephalus, 

Amblyomma e Dermacentor. Após a 

picada do carrapato, podem aparecer 

manifestações cutâneas, neurológicas, 

articulares, oculares e cardíacas; 

entretanto, nem todos os hospedeiros 

adoecem, podendo se manter 

assintomáticos por anos. O diagnóstico é 

feito de acordo com critérios, sendo 

considerado caso positivo para a doença a 

presença de três parâmetros maiores ou 

de dois parâmetros maiores e dois 

menores. Os parâmetros maiores são: 

epidemiologia positiva, eritema 

migratório ou complicações sistêmicas 

(como manifestações oftalmológicas, 

articulares, neurológicas e cardíacas) e 

sorologia positiva para B. burgdorferi nos 

padrões adotados pelo Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Já os critérios 

menores são: síndrome da fadiga crônica, 

episódios de recorrência e visualização de 

espiroquetídeos à microscopia de campo 

escuro. O tratamento para a infecção 
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primária é realizado com doxiciclina 100 

mg, duas vezes ao dia, por no mínimo 30 

dias.  O presente artigo tem como objetivo 

reportar o primeiro caso da Síndrome 

Baggio Yoshinari documentado na cidade 

de Sabará, Minas Gerais, diagnosticado na 

Atenção Primária. Portanto, é 

imprescindível chamar a atenção para a 

importância de pensar na SBY como 

diagnóstico diferencial frente 

às manifestações dermatológicas, 

neurológicas e/ou articulares. Material e 

métodos: Esse artigo foi elaborado pelos 

autores a partir de buscas na plataforma 

Repositório da Produção da Universidade 

de São Paulo (USP) usando a expressão 

“Síndrome de Baggio Yoshinari” no campo 

de busca. Além disso, foi descrito o caso 

clínico da paciente, tendo ela permitido 

fornecer e divulgar as informações ao 

assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Resultados: Foram 

reportados resultados de doze pesquisas 

publicadas em importantes periódicos de 

relevância internacional. Essas pesquisas 

são as principais, maiores e mais atuais 

sobre o tema. Conclusão:  Mesmo não 

sendo um agravo de notificação 

compulsória, a patologia configura um 

assunto de saúde pública, de maneira que 

os profissionais de saúde necessitam estar 

capacitados a reconhecer suas 

manifestações clínicas, de modo a realizar 

o diagnóstico e tratamento precoce 

evitando suas complicações.  

 

Auditorias de procedimentos 

cirúrgicos cardíacos em um 

hospital de grande porte de 

Belo Horizonte - Boa prática 

para promover a segurança do 

paciente e prevenir infecções 

 

Mariana Sanches de Mello1, Nathalia 

Suelen de Miranda Vieira2, Larissa Evelyn 

Neves3 

 

Introdução: As infecções associadas à 

assistência à saúde (IRAS) impactam 

diretamente a segurança do paciente, 

sendo a infecção de sítio cirúrgico (ISC) 

uma das mais incidentes, ocorrendo em 

21,8% de todas as IRAS identificadas e 

relacionando-se, direta ou indiretamente, 

a uma taxa de mortalidade de 3%1,2. Nos 

pacientes submetidos a cirurgias 

cardíacas, as ISC contribuem para 

aumento do tempo de internação e o 

aumento dos custos assistenciais, com 

mortalidade estimada de 38,9%3. Nesta 

perspectiva, o estabelecimento de 

critérios de prevenção e seus 

desdobramentos em protocolos 

assistenciais e a vigilância de IRAS, 

favorece a mitigação desses danos4. 

Objetivos: Descrever e avaliar as boas 

práticas de prevenção de ISC aplicadas no 

intraoperatório de procedimentos 

cirúrgicos cardíacos. Material e métodos: 

Estudo transversal, realizado em um 

hospital de grande porte de Belo 

Horizonte. Os dados foram extraídos dos 

relatórios de auditoria concorrente 

realizados por profissionais do serviço de 

controle de infecção no período de junho 

de 2020 a maio de 2022, e analisados por 

estatística descritiva. Resultados: Dos 15 

formulários de auditoria concorrente, 

foram acompanhadas as cirurgias: 

revascularização miocárdica (26,7%; 

N=04), troca valvar (26,7%; N=4) e 

implante de marcapasso (20,0%; N=03). 

Os pacientes, em sua maioria eram do 
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sexo masculino (53,3%; N=08), mediana 

de idade de 60 anos (amplitude de 0 a 79 

anos), a classificação de estado físico da 

sociedade americana de anestesiologistas 

(ASA) foi de IV (60,0%; N=09). 

Identificadas infecções cirúrgicas em 

13,3% (N=02) e óbito em 20,0% (N=03). 

No que tange a adesão às boas práticas de 

prevenção de infecção no intraoperatório, 

destacaram-se a paramentação correta da 

equipe (100%; N=15), cuidados com 

materiais estéreis (53,3%; N=08), 

antibiótico profilático administrado entre 

30 a 60 min antes da incisão (80,0%; 

N=12), preparo da pele do paciente 

(73,3%; N=11), controle da temperatura 

do paciente (73,3%; N=10) e controle da 

glicemia (66,7%; N=10). Conclusão: 

Apesar de consolidadas as medidas de 

prevenção de infecção cirúrgica no 

intraoperatório4, verificou-se, através das 

porcentagens expostas acima, fragilidades 

em sua aplicação prática. É necessário 

fortalecer a adesão às práticas 

padronizadas de controle e prevenção de 

ISC. As estratégias de acompanhamento 

como auditorias concorrentes e 

orientações in locu, demonstraram grande 

impacto na correção das falhas 

encontradas e baixo investimento 

financeiro adicional, representando maior 

segurança aos pacientes cirúrgicos5.    

  

Descritores: Infecção hospitalar, 

segurança do paciente, Procedimentos 

Cirúrgicos Cardiovasculares.    
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Cost and time of hospitalization 

of patients with bloodstream 

infection in a Brazilian intensive 

care unit: retrospective study 

Case vs Case vs Control 

 

Sebastiana Silva sabino; Astrídia Marília 

de Souza Fontes; Caio Augusto de Lima; 

Luiz Gustavo Machado; Paola Amaral de 

Campos; Paulo Pinto Gontijo-Filho; 

Simone Silva sabino; Rosineide Marques 

Ribas 

 

Introduction: Bloodstream infections are a 

common complication among critically ill 

patients and are the main cause of 

mortality due to high rates of morbidity 

and costs. Objectives: To evaluate the 

extra length of stay and the direct costs of 

bloodstream infections (BSI) caused by 

antibiotic-resistant and susceptible 

pathogens in the Adult Intensive Care Unit 

(ICU-A) of a university hospital in Brazil. 

Design: Retrospective case-control study 

conducted in adult patients with sepsis 

admitted to the ICU-A, from 01/01/2012 

to 12/31/2014. Methods: The cohort 

included 531 patients with ICS, 181 for 

resistant pathogens, 73 susceptible and 

277 without infection, controls, in both 

groups, evaluated until discharge or 

death. Values were based on the cost 

block methodology. The daily cost was 

($934.00). The average cost per patient 

was the result of this cost multiplied by 

5.8 days after the diagnosis of ICS. Results: 

The total extra cost of sepsis per patient 

was $5.417,20 ($934.00 x 5.8 days). The 

length of stay in the ICU was significantly 

longer for infected patients compared to 

uninfected patients (15.5 vs 9.7 days). The 

result was similar for patients with ICS 

due to resistant pathogens (15.4 days) 

and susceptible to antibiotics (15.6 days). 

Conclusions: The study shows that the 

length of stay of patients with ICS was 

significantly longer than for controls, 

showing the increase in costs. 

 

Keywords (DeCS): Health care, Intensive 

care units, Epidemiology, Cost allocation, 

Sepsis 

 

Custo e tempo de internação de 

pacientes com infecção de 

corrente sanguínea em uma 

unidade de terapia intensiva 

brasileira: estudo retrospectivo 

Caso vs Caso vs Controle 

 

Sebastiana Silva sabino; Astrídia Marília 

de Souza Fontes; Caio Augusto de Lima; 

Luiz Gustavo Machado; Paola Amaral de 

Campos; Paulo Pinto Gontijo-Filho; 

Simone Silva sabino; Rosineide Marques 

Ribas 

 

Introdução: As infecções da corrente 

sanguínea são uma complicação comum 

entre pacientes graves e são a principal 

causa de mortalidade de altas taxas de 

morbidade e custos. Objetivos: Avaliar o 

tempo extra de internação e os custos 

diretos de infecções da corrente 

sanguínea (ICS) por patógenos suscetíveis 

e resistentes a antibióticos na Unidade de 

Terapia Intensiva de Adultos (UTI-A) de 

um hospital universitário do Brasil. 

Desenho: Estudo retrospectivo caso-caso-

controle conduzido em pacientes adultos 

com sepse internados na UTI-A, de 

01/01/2012 a 31/12/2014. Métodos:  A 

coorte incluiu 531 pacientes com ICS, 181 
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por patógenos resistentes, 73 susceptíveis 

e 277 sem infecção, controles, em ambos 

os grupos, avaliados até a alta ou óbito. Os 

valores foram baseados na metodologia 

de bloco de custos. O custo diário foi (US$ 

934,00). O custo médio por paciente foi o 

resultado deste custo multiplicado por 5,8 

dias após o diagnóstico de ICS. Resultados: 

O custo total extra de sepse por paciente 

foi US$ 5.417,20 (US$ 934,00 x 5,8 dias). O 

tempo de internação na UTI foi 

significativamente mais longo para os 

pacientes infectados, comparados aos não 

infectados (15,5 vs 9,7 dias). O resultado 

foi similar para os pacientes com ICS por 

patógenos resistentes (15,4 dias) e 

suscetíveis aos antibióticos (15,6 dias). 

Conclusões: O estudo mostra que o tempo 

de internação dos pacientes com ICS foi 

significativamente maior do que para os 

controles, evidenciando o aumento nos 

custos.  

 

Palavras chave (DeCS): Assistência à 

saúde, Unidades de terapia intensiva, 

Epidemiologia, Alocação de Custos, Sepse 

 

 

Introduction: Severe sepsis and septic 

shock are life-threatening clinical 

conditions, requiring aggressive 

treatment and monitoring of the disease 

in ICUs and besides having a significant 

impact on hospital budgets. The direct 

cost is substantially higher than the cost of 

non-septic patients;1,2 it has been shown 

in an at-risk population in New Zealand 

that the costs of direct treatment of an 

episode of sepsis are high, around USD 

10,381.00.3 The average direct cost per 

patient ranges from € 15,800.00 to £ 

28,582.00 in high-income countries4,5 at a 

relatively lower cost in middle-income 

countries like Brazil, USD 9,632.00.6-8 Data 

on sepsis costs are scarce in the literature 

of developing countries like Brazil and 

largely unavailable,6 due to the lack of 

information and standardized methods 

for determining health costs. Costs is an 

arduous task in Brazilian institutions due 

to the high administrative complexity of 

hospitals, the absence of standardized 

methods to determine said costs, resulting 

in the lack of consistent cost data.6,9-10 The 

growing problem of antimicrobial 

resistance in ICUs in particular, which are 

called the epicenter of the emergence of 

MDR pathogens, that may infect extremely 

vulnerable patients often using many 

invasive devices, accounting a major 

impact on morbidity, mortality and 

hospital costs.11-12 The total cost of care in 

an ICU depends mainly on the length of 

stay in the unit (ICU-LOS). Patients with 

sepsis usually require a longer stay, 

resulting in an increased cost, when 

compared to patients without infection.13-

14 Objectives: The objective of this study 

was to determine the cost of the ICU in the 

management of patients with severe 

sepsis and its relationship with the length 

of stay in the unit in a large university 

hospital in Brazil. Material and Method: 

Study design and data collection 

We used case (BSI due to MDR organisms) 

vs. case (BSI due to susceptible 

organisms) vs. control that did not 

present BSI during ICU stay. Infected 

patients resistant (181) and susceptible 

(73) to antibiotics were matched with 

control patients (277) in a 1:1:2 rate as 

well as age ranging by ± five years, acute 

physiology and chronic health assessment 

score (ASIS ≥3), and length of hospital 

stay before admission to the ICU ± four 

days. If no suitable match was identified at 



 83 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

this stage, the matching criteria were 

liberalized as follows: age ± 10 years, 

ASIS score ≥3 and length of stay in the 

ICU ± eight days and plus one match. Cost 

estimation: The average daily direct cost 

in the ICU per patient was $934.00 United 

State dollars (USD) according to Sogayar 

et al. (2008). This value was used per bed 

/ day and figured out by the sum of the 

following blocks: clinical support services, 

consumables, human resources and 

hospital expenses. These values were 

calculated based on the medical 

procedure price index of the Brazilian 

Medical Association15 and Brasindice 

(Price Index for Medicines and Hospital 

Consumables).6 

Statistical analysis: Continuous variables 

were compared using the Student test. 

The X2 test was used to compare 

categorical variables. The analysis of 

primary data compared patients with BSIs 

vs. without BSIs. All calculations were 

made using the Graph Pad® software 

version 6.0 (GraphPad Software, Inc., 

USA). Statistical significance was defined 

as a value of P < 0.05. Results: A total of 

531 adult patients with BSI were included 

in this study, of these 254 were matched 

with 277 patients without infection. This 

study includes cases (resistant isolates) vs 

cases (susceptible isolates) vs controls. 

The lethality rate was high and non-

statistically significant 40.30% (73/181, P 

< 0.5) and 34.20% (25/73, P < 0.5) 

respectively, of patients with BSIs due to 

isolates susceptible and resistant to 

antibiotics (Table 1, Figure 1). 
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Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Epidemiological indicators of critically ill patients due to BSIs1 due to multi-

resistant pathogens and susceptible to antimicrobials in the Adult Intensive Care Unit of the 

Hospital of the Federal University of Uberlandia, in the period from January / 2012 to 

December / 2014. 

 

 

 

BSIs1  by Pathogens N=254 

Multi-resistant 

N=181 (%) 

Susceptíble 

N=73 (%) 

P 

Cases 181 (71.25) 73 (28.74) > 0.05 

Deaths 73 (40.30) 25 (34.20) < 0.5 

LOS2 in the ICU3 15.4 15.5 > 0.05 

1 Bloodstream Infection; 2 Length of Stay; 3 Intensive care unit; P value. 

The length of stay in the infected patient unit was also significant, 15.5 days for patients 

with BSI and 9.7 days for those who were not infected (P < 0.0001). Baseline characteristics 

were not different between isolated, resistant, susceptible and uninfected control patients. 

On the other hand, we found no difference between LOS in the groups of patients with BSI 

by resistant isolates (15.4 days) or susceptible (15.6 days). And the total length of stay for 

all groups after the microbiological diagnosis of the infection was 9.4 days (Table 2, Figure 

1). 
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Table 2. Length of hospitalization / days of critically ill patients with and without 

Bloodstream Infection by resistant / antimicrobial susceptible bacteria hospitalized in the 

Adult Intensive Care Unit of the Clinical Hospital of the Federal University of Uberlândia, in 

the period of January / 2012 to December / 2014 

Character Pacients LOS  (days) 

  Total (Days) *  **P 

Total Lenth of hospital stay in the 

unit 

   
 

Infected 254 3922 15.5 <0.000

1 Controls 277 2671 9,7 

Etiology     

Resistant pathogens 181 2785 15,4 
0.78 

Susceptible Pathogens 73 1137 15,6 

After BSI diagnosis 254 2359 9,4 - 

Overall, the average hospital stay for patients with and without (controls) BSI was 15.5 and 

9.4 days, respectively. For each ICU bed of a patient with BSI, a value of USD 934.00 was 

considered and the total cost of patients with BSI in our study was USD 8,779.60 (USD 

934.00 x 9.4 days). 

The authors recognize the risk that the costs used do not accurately reflect the reality of the 

different environments, but, on the other hand, encourage them to be considered as useful 

estimates for comparisons between patients with and without Health Associated Infections 

(HAI). In any case, if specific costs are available, the model can reflect actual values. 

 

Conclusions: The present study makes an 

economic analysis of the direct costs of 

sepsis in Brazilian ICUs and reveals that 

the cost of treating this infection was high 

in an intensive care unit of a tertiary 

teaching hospital. Among the main 

reasons for the increase in costs are the 

length of stay in the ICU, the severity of 

the syndrome and the need to use 

invasive devices, as well as the costs 

attributable to resistance to expensive 

antibiotics. However, the study shows that 

the total gross mortality in this cohort, as 

well as the ICU-LOS rates of patients with 

BSIs due to resistant or susceptible 

pathogens were similar. 

 

Impacto da COVID-19 na 

morbidade de crianças e 

adolescentes residentes no 

estado do Rio de Janeiro 

 

João Victor Barreto Costa; José Marques 

da Silva Filho; Cynthia Boschi-Pinto 

 

Embora a COVID-19 também ocorra em 

crianças, seu curso parece ser mais 

brando e seu prognóstico melhor neste 

grupo etário do que em adultos. No 

entanto, formas graves também ocorrem 

em crianças e adolescentes, tais como a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), a Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) e as 

manifestações da COVID longa, muitas 

vezes necessitando hospitalização e 

suporte em unidade de tratamento 

intensivo (UTI). Nosso objetivo foi 
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analisar características da morbidade e de 

hospitalizações por COVID-19 em crianças 

e adolescentes de 0 a 19 anos residentes 

no Estado do Rio de Janeiro (RJ), no 

período entre 15/03/2020 e 31/12/2021. 

Estudo ecológico utilizando dados do 

Centro de Informações Estratégicas e 

Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-

RJ), coletados a partir do sistema e-SUS 

Notifica (eSUS-VE) e do Sistema de 

Informação de Vigilância Epidemiológica 

da Gripe (SIVEP-Gripe) e disponibilizados 

pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro. Dados populacionais foram 

obtidos através do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Foram 

calculados coeficientes de incidência por 

100.000 crianças, segundo faixa etária (0-

4; 5-9; 10-19), semana epidemiológica 

(SE) e região de saúde. Para a análise de 

tendência das internações após o início da 

vacinação foram utilizados modelos de 

regressão Joinpoint.   

Foram notificados 117.736 casos de 

COVID-19 em menores de 19 anos 

residentes no RJ no período estudado: 

23.879 (20%) em menores de 5 anos; 

18.375 (16%) entre 5-9 anos; e 75.482 

(64%) entre 10-19 anos, correspondendo 

a incidências médias no período de 26,1, 

19,2 e 35,2 por 100000, respectivamente. 

As maiores incidências foram 

evidenciadas na região Noroeste e as 

menores na Metropolitana II. 

Diferentemente das internações por SRAG 

de outras etiologias, aquelas devidas à 

COVID-19 mostraram uma distribuição 

bimodal: 50% entre menores de 5 anos e 

35% entre 10-19 anos. A necessidade de 

UTI entre os hospitalizados foi de 

aproximadamente 40%, com uma média 

de 21,3 dias de internação e uso de VMI de 

18%. A letalidade hospitalar entre os 

casos de SRAG por COVID-19 (6,8%) foi 

cerca de cinco vezes maior do que entre as 

SRAGs por outras etiologias identificadas 

(1,4%). Após o início da vacinação no 

grupo de 12-17 anos (SE 35/21), ocorreu 

uma queda semanal de 15,6% (IC95% -

19,6 a -11,3) nas hospitalizações do grupo 

10-19 anos até a SE 50/21, seguida de 

estabilidade até o final do período 

estudado. Também foram observadas 

quedas nas hospitalizações dos demais 

grupos etários, porém menos acentuadas. 

O número de hospitalizações por COVID-

19 e a gravidade de seu quadro em 

menores de 19 anos não é negligenciável. 

Nossos resultados sugerem que a 

vacinação desse público é uma estratégia 

importante para reduzir o número de 

internações. O contínuo monitoramento 

do impacto da COVID-19 na morbidade 

desse grupo etário é crucial para 

promover e avaliar medidas preventivas e 

terapêuticas. 

 

Estudo ecológico sobre a 

eficácia das vacinas contra 

COVID-19 em 853 municípios do 

Estado de Minas Gerais, Brasil: 

efeito da atitude negacionista 

do atual presidente brasileiro 

 

Leonora de Oliveira ROCHA, Camila 

Gabriela Rodrigues ALVES, Vinícius de 

Oliveira Viana SOARES, Isabela Vieira 

ANDRADE, Gabriela Araújo COSTA,  

Bráulio Roberto Gonçalves Marinho 

COUTO, Carlos Ernesto Ferreira 

STARLING 

 

Introdução: Durante a pandemia de 

COVID-19, o Sr. Jair Bolsonaro, atual 
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Presidente do Brasil, negou a gravidade 

do COVID-19, promoveu tratamentos sem 

evidência de eficácia, desencorajou 

distanciamento social, uso de máscaras e 

vacinação. Objetivo: Este estudo avalia a 

eficácia da vacinação COVID-19 na 

incidência (IR) e mortalidade (MR) de 

COVID-19 em 853 municípios de Minas 

Gerais (MG), Brasil, e correlaciona IR e MR 

em municípios onde Bolsonaro venceu ou 

perdeu a eleição presidencial de 2018. 

Métodos: Casos confirmados de COVID-19, 

óbitos, vacinação e eleições de 2018 foram 

coletados de sites oficiais do governo. 

Taxa de incidência de COVID-19 (novos 

casos por 100.000 habitantes nos últimos 

14 dias), mortalidade por COVID-19 por 

1.000.000 habitantes nos últimos 14 dias, 

e o percentual da população totalmente 

vacinada contra SARS-CoV-2 foi analisada 

por 21 períodos de 14 dias, entre 

21/janeiro/2021 a 10/novembro/2021, 

em 853 municípios. A análise de 

correlação de Spearman (RHO) foi 

realizada com dados de 33 municípios 

com mais de 100.000 habitantes, 

avaliando o efeito da vacinação (%) na 

incidência e mortalidade por COVID-19. 

Resultados: Em 10/novembro/2021, a 

maioria da população (>55%) em 682 

(80%) cidades estava totalmente vacinada 

(Figura 1); 41% Astrazeneca, 32% Pfizer, 

28% Coronavac. A porcentagem da 

população TOTALMENTE vacinada contra 

SARS-CoV-2 foi inversamente 

proporcional a IR e MR (Figura 2). A 

análise RHO mostrou correlação negativa 

entre vacinação completa IR e MR por 

COVID-19 para todas as 33 cidades, exceto 

para cinco cidades onde não havia 

correlação entre a vacinação completa e a 

taxa de mortalidade. Correlação RHO no 

Estado: -0,73 (incidência); -0,69 

(mortalidade). Bolsonaro venceu a eleição 

em 445 cidades (52%): a taxa de 

vacinação ao longo do tempo foi 

semelhante, porém, IR e MR foram 

maiores nos municípios onde Bolsonaro 

venceu (Figura 3). A IR de COVID-19 em 

445 cidades onde Bolsonaro venceu a 

eleição foi de 7,6% (1.284.454 casos para 

16.961.800 habitantes), 1,3x maior (5,6% 

= 249.704/4.450.502). A MR da COVID-19 

foi 1,6x maior nos municípios onde o 

presidente venceu. Conclusão: A taxa de 

vacinação ao longo do tempo foi 

semelhante, porém, MR e IR da COVID-19 

foram maiores nos municípios com maior 

apoio eleitoral de Bolsonaro. Esses 

achados podem indicar um impacto 

negativo da influência presidencial no 

comportamento das pessoas, o que 

poderia ter resultado em maior IR e MR. 

Outros fatores podem ter sido relevantes, 

portanto, mais pesquisas são necessárias. 
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Figura 1 – Porcentagem de cidades com população TOTALMENTE vacinada contra SARS-

CoV-2. 
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Figura 2 – Eficácia das vacinas contra COVID-19  

 
 

Figura 3 - Efeito da atitude negacionista do Sr. Bolsonaro 
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Análise retrospectiva dos 

primeiros casos de internação 

por covid-19 no hospital Santa 

Rita 

 

Bruna Gazire Reis; Karina Martins 

Nogueira Napoles; Vespasiano de 

Cerqueira Luz Neto; Cleverson Martins 

Kill 

 

Introdução: O SARS-CoV-2 é um novo 

patógeno que foi identificado em 

dezembro de 2019 em Wuhan, China, e se 

espalhou rapidamente pelo mundo. O 

Serviço de Epidemiologia e Segurança 

Assistencial (SESA) do Hospital Santa Rita 

(HSR), Contagem, MG, realizou desde o 

início o acompanhamento dos casos de 

COVID-19 e esteve junto a linha de frente 

no enfrentamento dessa nova doença. 

Objetivo: Registrar os primeiros casos de 

COVID-19 para controlar a disseminação 

no HSR, levantar o perfil epidemiológico 

dessa nova doença na instituição, e 

observar a eficácia das medidas 

implantadas. Material e métodos: Estudo 

descritivo dos primeiros pacientes 

internados no HSR com diagnóstico de 

COVID-19 por PCR SARS-COV-2, de 11 de 

abril 2020a 05 de agosto 2020. O SESA do 

HSR participou de reuniões da secretaria 

municipal de saúde, e junto a segurança 

do trabalho implantou o comitê de crise 

para enfrentamento da COVID-19. 

Utilizamos para banco de dados e análise 

estatística o programa Excel, as 

informações foram coletadas do 

prontuário eletrônico. Foi considerado 

COVID-19 como infecção relacionada a 

assistência a saúde (IRAS-COVID-19) se o 

início dos sintomas iniciaram após 14 dias 

da internação. Esse trabalho foi aprovado 

pelo comitê de ética do HSR. Resultados: O 

SESA gerenciou e participou de todas as 

ações implantadas para o manejo 

adequado da COVID-19, como a compra de 

EPI’s, capacitações, divisões de fluxo de 

atendimento, acompanhamento 

psicológico, blitz educativa e contratações 

para suprir o absenteísmo. Destacamos o 

mês de julho de 2020 onde o turnover foi 

de 7,26% sendo 17 desligamentos e 22 

admissões. No período de 11 de abril 

2020 a 05 de agosto 2020 obtivemos 111 

pacientes internados com COVID-19, 

sendo 56 do sexo feminino e 55 

masculinos. O número de pacientes por 

faixa etária foi: 20-29 anos (5), 30-39 

(14), 40-49 (10), 50-59 (24), 60-69 (18), 

70-79 (22), 80-89 (13), 90-99 (5). 

Tivemos nesse período uma média de 

idade 61 anos, e a média de dias de 

internação foi 8,38 dias. Em relação a 

doenças de base: não tinham 

comorbidades (27,02%), 1 comorbidade 

(18,91%), 2 comorbidades (20,72%), 3 

comorbidades (16,22%) e ≥ 4 

comorbidades (17,11%). Dos 111 

pacientes, 17 evoluíram para óbito (taxa 

mortalidade 15,31%). As comorbidades 

mais prevalentes nos óbitos foram: 

Hipertensão (64,70%), DM (41,18%), 

Cardiopata (23,53%), DPOC (11,76%), 

AVC (11,76%). Nesse período estudado, 

dos 111 casos COVID-19 encontramos 

apenas 2 IRAS-covid-19. Conclusão: 

Nossos resultados de mortalidade, dias de 

internação e IRAS por COVID-19 foram 

bons frente aos dados nacionais e 

internacionais. Como pontos de 

aprendizagem podemos citar: o 

planejamento coeso; área exclusiva para 
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atendimento de pacientes COVID suspeito 

e confirmado; trabalho em equipe; 

capacitações; gerenciamento de risco; 

acompanhamento das rotinas para 

garantir o cumprimento das normas; uso 

correto dos EPI`s;  medidas de prevenção, 

e limpeza ambiental. 

 

Palavras chaves: Covid-19, epidemiologia, 

infecção relacionada a assistência a saúde, 

medidas de prevenção, fatores de risco. 

 

Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS) em 

pacientes com diagnóstico de 

COVID-19: epidemiologia e 

evolução 

 

Sebastiana Silva Sabino, Cristiane Silveira 

de Brito,  Simone Silva Sabino, Rosineide 

Marques Ribas , Elmiro Santos Resende, 

Paulo Pinto Gontijo-Filho. 

 

Introdução: Infelizmente, a pandemia 

COVID-19 vem desafiando os sistemas de 

saúde em todo o mundo, principalmente 

países de baixa e média renda como o 

Brasil, resultando em elevado número de 

internações hospitalares e mortes. 

Objetivos: Avaliar as características 

epidemiológicas, etiologia e evolução de 

pacientes com infecções hospitalares 

bacterianas em pacientes com diagnóstico 

de Covid-19.  Material e Método: Foi 

realizado estudo observacional, utilizando 

dados da vigilância epidemiológica local 

até a Semana Epidemiológica 01 a 30/09 

de 2022. Os pacientes incluídos foram 

adultos internados na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), do Hospital  de Clínicas 

da Universidade Federal de Uberlândia, 

diagnosticados com COVID-19 pelo teste 

RT-PCR. As variáveis analisadas foram: 

idade >60 anos (50,0%), presença de 

comorbidades sendo, cardíacas (25,0%), 

renais (43,6%) as mais evidentes. 

Resultados: Os escores de gravidade de 

doenças crônicas (Charlson ≥3, 43,6%) e 

agudas (SAPS 3 - 80,0%), foram muito 

elevados, assim como de choque séptico 

(68,7%). O tempo médio de permanência 

na UTI foi de 12,2 dias, a mortalidade no 

prazo de 30 dias de internação foi muito 

elevada (68,0%). Os procedimentos 

invasivos, tubo endotraqueal (100,0%) e 

cateter vascular central (100,0%), bem 

como o uso de antibióticos (100,0%) 

foram observados em todos os pacientes. 

Nas infecções secundárias houve 

predomínio de Bacilos gram-negativos, 

com destaque para Klebsiella pneumoniae 

(20,6%) e Acinetobacter baumannii 

(11,8%). A frequência de Staphylococcus 

aureus foi de 14,7%. Foi observada 

frequência de resistência expressiva, com 

35,3% dos gram-negativos com esse 

fenótipo. A resistência aos 

carbapenêmicos (32,3%), cefalosporinas 

de amplo espectro (32,3%) e 

piperacilina/tazobactam (32,3%) foram 

predominantes. A resistência a polimixina 

foi observada em 8,8% dos casos. A serie 

evidenciou que entre as principais 

espécies isoladas Acinetobacter 

baumannii e Klebsiella pneumoniae a 

resistência aos antibióticos foi  100,0% e 

83,3% , respectivamente. Conclusão- Os 

achados até aqui evidenciam um quadro 

preocupante, em que pacientes com 

COVID-19 gravemente enfermos, em uso 

de muitos procedimentos invasivos e 

antimicrobianos de largo espectro, 

também apresentam taxas elevadas de 

infecções bacterianas secundárias 
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causadas por fenótipos extremamente 

resistentes e virulentos. O resultado desse 

quadro é taxa de mortalidade elevada, 

como demostrado no estudo.  

 

Palavras chave (DeCS): Covid-19, 

Coinfecção, Epidemiologia, 

Multirresistência 

 

Análise da adesão aos 

protocolos institucionais de 

profilaxia e hospital no interior 

do Rio Grande do Sul 

 

Marcelo Carneiro; Carolaine Inês Grandi; 

Cibele Caspari de Macedo ; Henrique 

Ziembowicz; Rochele Mosmann Menezes; 

Vanessa Hermes; Gessica Milani Carneiro; 

Luiza Piazza ; Eliane Carlosso 

Krummenauer; Mariana Portela de Assis; 

Ana Paula Helfer Schneider 

 

Introdução: Doenças infectocontagiosas 

representam uma soma significativa de 

atendimentos ambulatoriais e internações 

hospitalares, cerca de 80% dos 

Antimicrobianos (ATM) são prescritos em 

regime ambulatorial. O uso inadequado 

dos ATM aumentou as taxas de resistência 

bacteriana de tal modo que diversas 

classes farmacológicas se tornaram 

ineficazes ao longo dos anos. Em face 

deste cenário, a Organização Mundial da 

Saúde compreende a Resistência 

Antimicrobiana (RAM) como um 

problema de saúde pública a nível global. 

Em contrapartida, o adequado emprego 

de ATMs propicia melhores desfechos em 

saúde, mitiga o risco de eventos adversos 

e de RAM. Nesta esteira de pensamento, à 

luz do conceito de Gerenciamento de 

ATMs (conjunto de intervenções 

coordenadas), a adoção de protocolos de 

profilaxia esclarece e orienta ações dos 

profissionais em saúde, além de 

fundamental para a segurança do 

paciente.  

Objetivo:  Analisar e interpretar a adesão 

aos protocolos instituídos em hospital de 

ensino do interior do Rio Grande do Sul 

acerca das prescrições antimicrobianas 

profiláticas. Material e métodos:  Por meio 

de acesso a dados secundários 

anonimizados, realizou-se um estudo 

retrospectivo transversal de ATMs para 

pacientes hospitalizados em unidades 

privadas e não privadas de julho a 

dezembro do ano de 2020. O serviço de 

informática da instituição gerou um 

relatório eletrônico no qual as prescrições 

de ATMs eram classificadas em: 

justificativa padrão selecionável; ou 

justificativa clínica identificável; ou 

justificativa customizada (escritas em 

campo livre). Considerou-se como 

justificativa padrão aquelas selecionadas 

de acordo com o padrão institucional 

informatizado. Analisou-se o protocolo de 

ATMs de acordo com a justificativa 

selecionada e a adesão ao protocolo foi 

classificada como sim ou não. O software 

Statistical Package for Social Sciences 23.0 

foi utilizado para análise das variáveis. 

Analisou-se as variáveis descritivas 

absolutas e relativas (frequência e 

percentual) e categóricas como unidade 

de internação privada ou não privada e 

médico residente ou assistente. 

Resultados e Conclusão: Foram 

selecionadas 1013 prescrições de 

profilaxia antimicrobiana, verificou-se 

adesão de 93,7% aos protocolos clínicos 

instituídos. No que concerne ao setor de 

atendimento, 50,9% das prescrições 
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foram realizadas em unidade privada. A 

adesão aos protocolos de profilaxia foi de 

95,0% e 92,4% nas unidades privada e 

não privada, respectivamente. Não houve 

uma associação significativa entre a 

unidade que foi realizada a prescrição e a 

adesão ao protocolo institucional. Dos 

médicos, os residentes se destacam com a 

menor taxa de adesão. Os protocolos de 

profilaxia baseada no perfil 

epidemiológico dos agentes etiológicos 

contidos nos ambientes institucionais são 

fundamentais para a padronização 

prescricional a fim de reduzir RAM e 

outros riscos associados ao não 

gerenciamento de ATMs. Evidencia-se a 

necessidade de educação médica 

continuada, em especial para médicos 

residentes.  

 

A coinfecção por aspergillus SP 

em paciente com Covid 19 – 

Relato de caso 

 

Isabela Hermont Duarte ; Maria Inez 

Ferreira de Oliveira Santos 

 

Introdução: As infecções oportunistas por 

Aspergillus têm sido associadas a 

importantes quadros de 

morbimortalidade. A aspergilose 

pulmonar invasiva é a manifestação mais 

frequente da doença sistêmica. Para o 

diagnóstico exige-se documentação 

histopatológica e cultura positiva. Os 

triazóis são a primeira linha de 

tratamento. Observaram-se infecções por 

SARS-CoV-2 (COVID-19) associadas à 

aspergilose pulmonar, sobrepondo 

manifestações, sendo o diagnóstico 

desafiador. Objetivo: Evidenciar que a 

infecção por COVID-19 pode favorecer 

coinfecção oportunista por Aspergillus. 

Relato de caso: Paciente C.S.R., sexo 

masculino, 59 anos, ex-tabagista, 

DPOcítico. Admitido na Fundação 

Hospitalar Ouro Branco em 04/07/2021, 

com teste positivo para COVID-19, 

queixando tosse, dispneia, febre. Recém-

vacinado com uma dose da vacina Oxford, 

AstraZeneca. Evoluiu com piora do padrão 

respiratório, sendo encaminhado ao 

centro de terapia intensiva (CTI) do 

serviço. Indicada intubação orotraqueal 

em 08/07/2021. Iniciado Meropenem em 

09/07/2022, após episódios repetidos de 

febre. À revisão laboratorial: PCR 

85,1mg/L; Global de Leucócitos 6000 

cel./mm3; Bastonetes 2%; Ferritina 1235 

ng/mL; CK 2299 u/L; LDH 582 u/L; à TC 

de tórax: acometimento pulmonar 

superior a 50%. Trocadas todas as 

invasões em 12/07/22; 24 horas após, 

paciente evoluiu com febre recorrente, 

associando-se Linezolida ao antibiótico 

vigente. Em 16/07/2021, perante piora 

clínica, optou-se por iniciar Micafungina e 

Levofloxacino. Em 22/07/2021, 

apresentou cultura de aspirado traqueal 

com Aspergillus e mediante persistência 

de febre, iniciou-se Voriconazol. Em nova 

hemocultura detectou-se Enterobacter, 

retomando Meropenem. Em 05/08/2021 

paciente recebeu alta hospitalar, com 

orientação de manter Voriconazol por 60 

dias. Paciente em acompanhamento 

ambulatorial com pneumologista, tendo 

evoluído bem. Discussão: As espécies de 

Aspergillus são onipresentes no meio 

ambiente. Os riscos de exposição variam 

temporal e geograficamente. A inalação de 

esporos fúngicos é a porta de entrada 

mais comum. Casos de doença invasiva 

com início dos sintomas há mais de 7 dias 

após admissão hospitalar são 
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possivelmente nosocomiais. Na ausência 

de surto com fonte ambiental identificada, 

não é possível distinguir seguramente a 

aspergilose adquirida na comunidade da 

nosocomial. Os fatores de risco incluem 

doença pulmonar obstrutiva crônica, 

admissão em CTI, imunossupressão e 

infecções virais, tal qual o COVID-19. A 

literatura sugere haver interação 

inflamatória entre fungos e o SARS-CoV-2. 

Além do “status” imunológico alterado e 

da antibioticoterapia prolongada, 

pacientes gravemente enfermos têm 

maior chance de receber tratamentos 

invasivos e serem submetidos à ventilação 

mecânica, resultando em maior 

sensibilidade à coinfecção oportunista por 

Aspergillus. O tratamento envolve o uso 

de Voriconazol. Conclusão: É primordial o 

reconhecimento dos fatores de risco para 

aspergilose, promovendo diagnóstico 

precoce e melhor desfecho clínico. 

 

Referências: 

Diretrizes Práticas para o Diagnóstico e 

Tratamento da Aspergilose: Atualização 

de 2016 da Infectious Diseases Society of 

America. Doenças Infecciosas Clínicas, [S. 

l.], v. 63, n. 4, p. e1-e60, 15 ago. 2016. 

 

Hughes S, Troise O, Donaldson H, Mughal 

N, Moore LSP. Bacterial and fungal 

coinfection among hospitalized patients 

with COVID-19: a retrospective cohort 

study in a UK secondary-care setting. Clin 

Microbiol Infect. 2020 Oct;26(10):1395-

1399 

 

Vanderbeke L, Spriet I, Breynaert C, 

Rijnders BJA, Verweij PE, Wauters J. 

Invasive pulmonary aspergillosis 

complicating severe influenza: 

epidemiology, diagnosis and treatment. 

Curr Opin Infect Dis. 2018 Dec;31(6):471-

480.  

 

NEUFELD, Paulo Murillo. A COVID-19 e o 

diagnóstico da aspergilose pulmonar 
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Perfil bacteriológico e 

suscetibilidade antibiótica 

encontradas em unidade de 

terapia intensiva e 

intermediaria neonatal e 

pediátrica de um hospital de 

ensino 

 

Eliane Carlosso Krummenauer; Jéssica 

Vieira; Maitê Souza Magdalena; Rubia 

Crestani; Mariana Portela de Assis; 

Rochele Mosmann Menezes; Jane Dagmar 

Pollo Renner; Marcelo Carneiro 

 

Introdução: A sepse é uma das principais 

causas de mortalidade em unidades de 

terapia intensiva neonatal, pediátrica e de 

cuidados intermediários. Para diminuir a 

morbimortalidade associada à sepse, os 

profissionais devem ter conhecimento da 

microbiota bacteriana existente e seu 

padrão de suscetibilidade aos antibióticos.   

Objetivo: Determinar o perfil 

bacteriológico e o padrão de 

suscetibilidade antibiótica, dos principais 

achados, dos pacientes atendidos nas 

unidades de terapia intensiva neonatal, 

pediátrica e de cuidados intermediários 

com cultura positiva em um hospital de 
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ensino no interior do Rio Grande do Sul. 

Material e métodos: Estudo retrospectivo, 

de todos os casos de culturas positivas em 

crianças, admitidos nas unidades de 

terapia intensiva neonatal, pediátrica e de 

cuidados intermediários de um hospital 

do interior do Rio Grande do Sul, entre os 

anos de 2017 a 2021.  Todas as culturas 

positivas na unidade foram identificadas, 

independentemente de possuir infecções 

relacionadas.  A identificação 

bacteriológica e o perfil de 

suscetibilidades antimicrobianas foram 

registrados e analisados. Resultados: 

Foram admitidas 3471 crianças no 

período do estudo nas unidades. Culturas 

positivas foram relatadas em 5,27% das 

crianças com prevalência de 0,77/1.000 

paciente/dia. Foram isolados 183 

microrganismos, 119 (65%) da espécie 

gram-positiva e 64 (35%) gram-negativa.  

As bactérias isoladas mais comuns foram 

Staphylococcus coagulase negativa 107 

(58,5%), seguidos por pseudomonas 23 

(12%), grupo CESP 22 (12%), klebsiella 

18 (10%), em maiores proporções. 

Staphylococcus aureos foi identificado em 

apenas 12 (6%). Bactérias Gram-positivas 

apresentaram pouca sensibilidade à 

oxacilina (32%) e alta sensibilidade à 

teicoplanina (91,8%) e linezolida 

(98,2%). Bactérias Gram-negativas 

isoladas foram sensíveis à cefepime 

(76%), piperacilina- tazobactam (72%), 

meropenem (83%) e polimixina (100%). 

Na Figura 1 apresentamos o perfil do 

principal agente encontrado e destacamos 

que não houve alterações significativas 

em relação à susceptibilidade no decorrer 

do período analisado. 

 
 

Conclusão: A espécie Staphylococcus 

coagulase negativa foi o principal agente 

encontrado em nosso estudo e pode 

causar infecções graves em crianças 

hospitalizadas. Uma proporção 

significativa dos isolados eram cepas 

resistentes à ampicilina, que representam 

ameaça aos cuidados de saúde e, portanto, 

justificam a identificação oportuna desses 

agentes, bem como a modificação da 

terapia empírica de acordo com o perfil 

existente. A implementação de estratégias 

preventivas eficazes para combater o 

surgimento de resistência aos antibióticos 

é urgentemente necessária.  

 

Nome da instituição financiadora do 

projeto: apoio da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 

 

Predição do escore ABC2-SPH 

para a necessidade de 

ventilação mecânica em 

pacientes com COVID-19 

 

Christiane Corrêa Rodrigues Cimini 1 

(Cimini CCR) 

Maria Izabel Alcântara Cunha 2 (Cunha 

MIA) 

Davi Mesquita Miranda 3 (Miranda DM) 

Lucas Emanuel Ferreira Ramos 4 (Ramos 

LEF) 

Magda Carvalho Pires 4 (Pires MC) 

Rafael Lima Rodrigues de Carvalho 5 

(Carvalho RLR) 

Milena Soriano Marcolino 4 (Marcolino 

MS) 

 

1 Universidade Federal do Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

2 Centro Universitário de Belo Horizonte 

(UNIBH) 

3 Faculdade de Ciências Médicas 

4 Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

5 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 

Introdução: A atenção hospitalar, durante 

a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, 

apresentou inúmeros desafios 

relacionados à gravidade da doença 

causada pelo patógeno e à velocidade de 

disseminação. Trata-se de uma condição 

que leva a alterações pulmonares e 

sistêmicas, podendo evoluir com 

síndrome respiratória aguda grave e 

óbito. A ventilação mecânica, portanto, 

tem sido usada como um dos principais 

tratamentos para COVID-19. Com 

hospitais sobrecarregados, escores que 

predizem a evolução de pacientes críticos 

podem auxiliar na tomada de decisões e 

melhorar o desfecho do enfermo. O escore 

ABC2-SPH apresenta-se como um bom 

preditor de mortalidade em pacientes com 

COVID-19 (AUROC 0,844), sendo 

originado e validado em um estudo 

realizado em uma população brasileira. 

Esse escore avalia idade, ureia, 

comorbidades, proteína C reativa, relação 

SpO2/FiO2, plaquetas e frequência 

cardíaca. Com o cenário de pandemia, 

questiona-se se esse escore é capaz de 

predizer outros desfechos como a 

necessidade de ventilação mecânica 

nesses pacientes. Objetivo: Avaliar se o 

escore de risco ABC2-SPH é capaz de 

predizer a necessidade de ventilação 

mecânica em pacientes com covid-19. 

Material e métodos: O escore foi avaliado 

por dados decorrentes de pacientes 

incluídos em uma coorte retrospectiva do 

projeto Registro Hospitalar Multicêntrico 

de Pacientes infectados pelo Sars-CoV-2. 

Este estudo incluiu pacientes de 31 

hospitais em 17 cidades do Brasil, entre 

março e setembro 2020 e março e 

dezembro 2021. Resultados: Dados de 

4831 pacientes foram utilizados para 

avaliar a capacidade do ABC2-SPH na 

predição do uso de ventilação mecânica. 

Destes pacientes 26,6% necessitaram de 

ventilação mecânica e 18,7% foram a 

óbito. Os pacientes submetidos à 

ventilação tiveram uma prevalência maior 

de hipertensão, diabetes, obesidade e 

mortalidade. Para a predição da 

ventilação mecânica, o escore ABC2-SPH 

apresentou uma AUROC de 0,7 (IC 95% 

0,68-0,72).  Conclusão: O escore ABC2-
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SPH apresentou desempenho similar na 

predição do uso de ventilação mecânica 

em pacientes com COVID-19 quando 

comparado a outros escores. Entretanto, 

sua habilidade de predizer a ventilação 

mecânica não é satisfatória. 

 

Palavras chaves: COVID-19. Pandemia. 

Ventilação mecânica. Escore de risco. 

Unidade de tratamento intensivo. 

 

Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde no hospital 

do interior de Minas Gerais: 

resultados observados em 2021 

 

Dilma Andreia de Freitas e SILVA, Graziele 

Aparecida Dias Pereira, Bráulio Roberto 

Gonçalves Marinho Couto 

 

Introdução: o hospital do interior de MG, 

possui um setor específico, o SCIH – 

Serviço de Controle de Infecções 

Hospitalares, que dissemina as práticas 

seguras para atendimento ao paciente, 

com foco na prevenção e controle das 

IRAS (Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde). O objetivo deste 

relatório é usar dados coletados pelo SCIH 

para responder às seguintes perguntas: a) 

Quais foram os resultados, em termos de 

taxas de infecção, de indicadores 

epidemiológicos de IRAS no hospital do 

interior de Minas Gerais entre Janeiro e 

Dezembro de 2021? b) Como os 

resultados do hospital do interior de 

Minas Gerais se comportam quando são 

comparados com dados benchmarks 

publicados na literatura? c)Quais IRAS 

tiveram maior relevância em Janeiro e 

Dezembro de 2021 e que devem ter 

prioridade de prevenção em 2022? 

Métodos: Coleta e análise de dados 

epidemiológicos conforme o protocolo da 

ANVISA- Critérios Diagnósticos de 

Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde e do National Healthcare Safety 

Network (NHSN) do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC). Análises 

realizadas pelo software SACIH – Sistema 

Automatizado de Controle de Infecções 

Hospitalares (www.biobytebrasil.com). 

Resultados: entre Janeiro e Dezembro de 

2021, foram diagnosticadas 933 infecções: 

mais de duas novas infecções por dia! 

Pneumonia associada a ventilação 

mecânica e sepse primária associadas a 

CVC predominaram no período (55% das 

IRAS): Pneumonia associada a ventilação 

mecânica (361; 39%), Infecção da 

corrente sanguínea associada a cateter 

central (152; 16%), Pneumonia NÃO 

associada a ventilação mecânica (59; 6%), 

Infecção do trato urinário associada a 

sonda vesical de demora (40; 4%), 

Infecção da corrente sanguínea NÃO 

associada a cateter central (32; 3%), 

Infecção sitio cirúrgico em cirurgias 

limpas (25; 3%), Traqueíte (20; 2%), 

Infecção sitio cirúrgico em cirurgias 

potencialmente contaminadas (19; 2%), 

Infecção de pele (18; 2%), Bronquiolite 

(16; 2%), Infecção gastrointestinal (15; 

2%), Infecção sitio cirúrgico em cirurgias 

contaminadas (10; 1%), Infecção sitio 

cirúrgico em cirurgias infectadas (10; 

1%), Infecção do trato reprodutor (10; 

1%), Infecção do trato urinário NÃO 

associada a sonda vesical de demora (9; 

1%) e Outras infecções (137; 15%). As 

Figuras 1, 2 e 3 trazem as taxas de 

densidade de incidência de sepse, 

pneumonia e infecção urinária associadas 

a procedimentos invasivos na UTI.  

http://www.biobytebrasil.com/
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Conclusão: a taxa global apresentou forte 

redução ao longo de 2021, mas manteve-

se acima do benchmark de 4,7% na 

maioria dos meses do ano. O risco de 

infecção no CTI ficou acima do seu 

benchmark durante todo o ano de 2021 e, 

acima do limite endêmico em outubro. 

Pneumonia e sepse primária associadas a 

procedimentos invasivos tanto na UTI 

quanto na Ala Respiratória predominaram 

no período, estiveram com valores acima 

dos respectivos benchmarks e devem ter 

prioridade de prevenção em 2022. 

 

Figura 1 – A taxa de densidade de infecção primária da corrente sanguínea associada a 

cateter venoso central ficou estável em 2021, com um  “pico”  em julho. 

 
 

Figura 2 – A taxa de densidade de pneumonia associada a ventilação mecânica apresentou 

ligeiro aumento ao longo de 2021 
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Figura 3 – A taxa de densidade de infecção urinária associada a sonda vesical de demora 

apresentou forte redução no 2º semestre de 2021. 

 
 

Infecção por sars-cov-2 

manifestada em hospitais no 

brasil: características clínicas, 

resultados e fatores de risco 

para mortalidade 

 

Patryk Marques da Silva Rosa; Polianna 

Delfino Pereira; Magda Carvalho Pires; 

Virginia Mara Reis Gomes; Matheus 

Carvalho Alves Nogueira; Maria Clara 

Pontello Barbosa Lima; Teresa Cristina de 

Abreu Ferrari; Milena Soriano Marcolino 

Introdução: A pandemia desencadeada 

pela doença por coronavírus-19 (covid-

19) inviabilizou inúmeros atendimentos 

médicos de rotina e não emergenciais, 

especialmente, pelos sistemas 

sobrecarregados e saturados, mas 

também pelo receio da infecção intra-

hospitalar. De fato, a 

contaminação/manifestação da covid-19 

em ambiente hospitalar parece estar 

associada a piores desfechos. Logo, o 

entendimento da covid-19 neste grupo é 

essencial para traçar estratégias para um 

melhor manejo desses pacientes. Objetivo: 

Comparar as características clínicas e os 

desfechos de pacientes que manifestaram 

covid-19 intra-hospitalar, com aqueles 

hospitalizados pela doença, e identificar 

os fatores de risco para mortalidade intra-

hospitalar, nos pacientes que 

manifestaram covid-19 durante a 

internação. Material e métodos: Trata-se 

de uma coorte multicêntrica 

retrospectiva, com dados de pacientes 

adultos com covid-19 confirmada, 

internados em 34 hospitais, entre março e 

setembro de 2020. Foram incluídos neste 

estudo pacientes internados por outras 

causas, que manifestaram covid-19 em 

qualquer momento da internação, e um 

grupo controle selecionado por 

pareamento com escore de propensão, 

que considerou sexo, idade, número de 

comorbidades e hospital de origem. 

Modelos de regressão logística foram 

utilizados para verificar os fatores de risco 
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para a mortalidade, nos pacientes que 

manifestaram covid-19 intra-hospitalar. 

Resultados: Entre os 7,710 pacientes 

incluídos no estudo, 537 (7,2%) 

manifestaram COVID-19 intra-hospitalar. 

As causas mais comuns de internação 

foram doenças cardiovasculares (20%), 

avaliação propedêutica (19,5%), doenças 

gastrointestinais (10%) e procedimentos 

(10%). O grupo de estudo apresentou 

maior prevalência de cirrose (2,6% vs. 

0,9%), doença renal crônica (3,5% vs. 

1,7%), câncer (19,2% vs. 10,8%) e 

alcoolismo (8,8% vs. 2,8%). Além disso, os 

pacientes desse grupo apresentaram uma 

maior taxa de mortalidade (35,8% vs. 

22,5%), maior admissão na unidade de 

terapia intensiva (UTI) (45,1% vs. 35,2%) 

e maior incidência de sepse (23,8% vs. 

14,5%) e hemorragia (4,1% vs. 1,5%), 

comparados ao grupo controle (p<0,05 

para todas as análises). Idade avançada 

(OR 1,04, IC 95% 1,02-1,05), maior 

número de comorbidades (OR 1,34, IC 

95% 1,1-1,64), sexo masculino (OR 1,51, 

IC 95% 1,01-2,27) e a presença de câncer 

(OR 2,34, 95% CI 1,33-4,15) mostraram-

se como preditores independentes de 

mortalidade hospitalar no grupo de 

estudo. Conclusão: Pacientes que 

manifestaram covid-19 intra-hospitalar 

apresentaram maior frequência de 

admissão na UTI, além de maior 

incidência de sepse, hemorragia e 

mortalidade. Idade avançada, sexo 

masculino, número de comorbidades e 

câncer foram os principais fatores de risco 

para mortalidade nesta população. Tais 

achados corroboram a importância do 

diagnóstico precoce e do manejo de 

pacientes com covid-19 intra-hospitalar. 

 

Articulação intersetorial na 

assistência à saúde: relato de 

experiência 

 

Adriano Magalhães; Charliene Magalhães; 

Gleiciane Lemos Fernando; Isabela 

Machado; AGOSTINHO, Lara Alícia; 

SANTOS, Lucas Guilherme Martins; 

SOUTO, Melina Santana; GATTI, Paula 

Domingues; CAMARGO, Aline Figueiredo. 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis 

são causadas por microorganismos e 

transmitidas, por via sexual, sem o uso do 

preservativo, por via sanguínea ou da mãe 

para o filho durante a gestação, parto ou 

amamentação. A ONU destaca que essas 

infecções são um problema de saúde 

pública. O atendimento imediato das 

pessoas com IST’s tem finalidade curativa, 

interrupção da cadeia de transmissão e a 

prevenção de outras IST's e complicações 

decorrentes dessas infecções. Nesse 

sentido, a atuação da Rede de Atenção à 

Saúde é imprescindível. O objetivo deste 

trabalho é relatar a experiência de 

acadêmicos de medicina do (UniBH) 

durante a execução do estágio da Unidade 

Curricular de Práticas Médicas no SUS em 

uma Unidade Básica de Saúde. Trata-se de 

um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, realizado a partir da vivência 

discente em uma unidade básica de saúde 

da regional Barreiro do município de Belo 

Horizonte. Tal experiência ocorreu no 

período de fevereiro a junho de 2022. 

Durante a atuação na unidade de saúde 

percebeu-se a necessidade de abordagem 

das infecções sexualmente transmissíveis 

- IST's, representada por 75% das 

demandas de saúde expressas pelas 

equipes. Diante do crescimento 
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considerável do número de casos IST's em 

especial, os casos de sífilis, decidiu- se pela 

realização de intervenções de educação 

continuada em parceria com conectores 

sociais, como a escola da área de 

abrangência e outras instituições da rede 

como o Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA). Entre as ações 

realizadas, a primeira delas foi em 

parceria com uma escola estadual da área. 

A ação se deu por uma atividade 

informativa exercida de forma lúdica. 

Neste contexto, discutiu-se a necessidade 

do uso de preservativos bem como a 

realização do pré-natal. A vivência na 

unidade de saúde e as discussões sobre o 

tema IST’s propiciaram aos acadêmicos de 

medicina o aprofundamento sobre 

o tema em questão fortalecido pela alta 

ocorrência de testagens na unidade e a 

partir disso, em comum acordo com a 

preceptora do estágio, decidiu-se pelo 

agendamento de uma visita ao Centro de 

Testagem de Acolhimento - Centro Sul 

(CTA/UAI). A partir do conhecimento do 

equipamento da RAS e da articulação que 

o CTA realiza nas ações que se referem ao 

diagnóstico e cuidado aos pacientes 

portadores de IST’s, os acadêmicos de 

medicina convidaram os profissionais de 

saúde do CTA para realizarem um 

treinamento dos funcionários da UBS 

campo do estágio. A abordagem 

possibilitou capacitação no procedimento 

técnico de realização da testagem de IST’s. 

Além disso, o gerente da UBS apoiou a ação 

e todos os profissionais de enfermagem da 

unidade foram capacitados pela 

farmacêutica do CTA. As ações foram 

realizadas com êxito. No que tange a ação 

escolar, atividades no CTA e a capacitação 

na UBS, percebeu- se o grande 

envolvimento de todos os colaboradores e 

a valorização pelo feedback positivo das 

ações denotando o alcance do objetivo 

proposto pelos acadêmicos e a instituição 

de ensino. 

 

Descritores: educação em saúde; 

intersetorialidade; medicina; rede de 

atenção à saúde. 
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Adesão às precauções padrão no 

Brasil durante a pandemia por 

COVID-19 

 

Daniella Corrêa Cordeiro, Jéssica 

Fernanda Corrêa Cordeiro, Ludmila 

Albano de Felice Gomes, Tatiane Areas da 

Cruz, Denise de Andrade, André Pereira 

dos Santos. 

 

Introdução: às precauções-padrão são 

medidas indicadas pela Organização 

Mundial da Saúde para o controle de 

infecções. Há uma ampla divulgação de 

medidas de segurança durante o período 

de pandemia pelo novo coronavírus. 

Diante da complexa situação de pandemia 

questiona-se se essa ampla divulgação 

apresenta uma melhora sobre a adesão 

dos profissionais da enfermagem frente à 

exposição à síndrome respiratória aguda 

grave coronavírus 2, sendo que o ideal 

preconizado é 100% de adesão. Objetivo: 

Identificar a adesão às precauções padrão 

(PP) por profissionais de enfermagem que 

atuavam na assistência durante a 

pandemia por COVID-19 e verificar a 

associação entre a adesão às PP e 

características sociodemográficas e 

laborais. Método: estudo observacional 

transversal, realizado com 493 

profissionais de Enfermagem (auxiliares, 

técnicos de enfermagem e enfermeiros) 

atuantes na assistência de enfermagem 

nas cinco regiões do Brasil. A coleta de 

dados foi realizada por meio do Google 

forms®, utilizando as redes sociais 

Facebook®, Linkedin® e o WhatsApp®. 

Realizou-se a análise descritiva e os 

resultados foram apresentados por 

frequência absoluta e relativa. Foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado de 

Pearson (X²) para verificar a associação 

entre a adesão às PP (≥ 75%) e variáveis 

sociodemográficas e laborais. Resultados: 

Na amostra total, 353 (71,6%) 

profissionais apresentaram adesão e 140 

(28,3%) não. A frequência dos 

profissionais que apresentaram não 

adesão nas regiões Sul, Sudeste, Centro-

Oeste, Nordeste e Norte, foi de 7 (1,4%), 

122 (24,7%), 5 (1%), 5 (1%), 2 (0,4%), 

respectivamente. Foi verificado 

associação entre o agrupamento etário 

(40 a 49 anos) com a adesão às PP na 

amostra total (X² (4) = 18,608; p < 0,001) 

e para a região Sudeste (X² (4) = 18,436; 

p < 0,001). Não houve diferença entre a 

adesão às PP e as categorias profissionais 

de enfermagem e tempo de trabalho na 

instituição. Conclusão: Os profissionais da 

enfermagem apresentaram déficit na 

adesão às PP durante a pandemia por 

COVID-19, sendo os mais jovens com 

menores chances de adesão.  

 

Descritores: Controle de Infecções; Equipe 

de Enfermagem; Infecções por 

coronavirus; Risco Ocupacional; Saúde do 

Trabalhador. 

 

Clinical characteristics and 

outcomes of COVID-19 in people 

living with HIV: a study in 

Brazilian hospitals 

 

João Victor Baroni Neves, Thaís Lorenna 

Souza Sales, Maíra Viana Rego Souza-Silva, 

Polianna Delfino Pereira, Manuela Furtado 

Sacioto, Vivian Costa Morais de Assis, 

Brunella Veloso Dalapicula, Julia Avancini 

Viguini, Helena Duani, Neimy Ramos de 
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Oliveira, Natália da Cunha Severino 

Sampaio, Lucas Emanuel Ferreira Ramos, 

Thiago Junqueira Avelino-Silva, Márlon 

Juliano Romero Aliberti, Magda Carvalho 

Pires, Milena Soriano Marcolino. 

 

Background: HIV infection remains a 

public health concern, especially in low- 

and middle-income countries. Data 

regarding clinical characteristics and 

outcomes of COVID-19 in HIV coinfected 

patients remains inconsistent. Objectives: 

To evaluate clinical characteristics and 

outcomes of patients coinfected with HIV 

and SARS-CoV-2, and to compare this 

outcome with a paired sample without 

HIV infection in two periods. Materials 

and methods: This is a substudy of two 

retrospective Brazilian cohorts of 

hospitalized COVID-19 patients from 

March to September 2020 and March to 

December 2021. Data was obtained 

through the review of medical records to 

collect variables of interest and primary 

outcomes: intensive care admission, 

mechanical ventilation, and death. Results 

were compared with a matched sample 

(up to 4:1) by age, sex, number of 

comorbidities, and hospital of origin. 

Results: One hundred and thirty patients 

with HIV and COVID-19 were hospitalized 

during the study period (86 patients in 

2020 and 44 in 2021). The median ages in 

2020 and 2021 were 53 and 54, 

respectively, and there was no significant 

difference between the groups. Regarding 

specific information related to HIV 

infection, most PLHIV with available data 

were on antiretroviral therapy and had 

suppressed viral loads (2020: 78.1% and 

2021: 71.4%). In 2020, only 54.7% of 

PLHIV with available data had CD4+ T 

lymphocyte counts above 500 cells/μL, 

however, 70.0% had counts above 500 

cells/μL in 2021. Hypertension and 

diabetes mellitus were the most prevalent 

comorbidities in both study periods. 

Dyspnea (2020: 60.5% vs. 67.0%; p= 

0.314 / 2021 68.2% vs. 69.7%; p = 0.989) 

and fever (2020: 58.1% vs. 61.1%; p= 

0.710 / 2021: 45.5% vs. 43.4%; p= 0.942) 

were the most frequent symptoms. 

Laboratory findings of patients admitted 

in 2020 showed significant differences 

between leukocytes (5,950.0 [4,595.0; 

8,220.0] vs. 7,370.5 [5,415.0; 10,257.5]; p 

< 0.001) and neutrophils (4,303.5 

[2,715.0; 6,088.0] vs. 5,435.5 [3,658.8; 

8,015.0]; p = 0.001),  HIV coinfection 

patients had lower scores compared to 

controls. The aforementioned laboratory 

tests showed no significant differences in 

patients enrolled during the 2021 period. 

In 2020, in-hospital mortality was higher 

in the HIV group compared to the controls 

(27,9% vs. 17.7%; p = 0.049), however, 

this finding did not sustain in 2021 

(25.0% vs. 25.1%; p > 0.999). The rest of 

the analyzed outcomes can be seen on 

table 1. Conclusions: Our results reiterate 

that PLHIV are at higher risk of COVID-19 

mortality. However, this finding did not 

sustain in the second period of the study, 

suggesting that measures such as large-

scale immunization programs instituted in 

the country in 2021 have successfully 

contributed to reducing the excess 

mortality seen in PLHIV in the early stages 

of the pandemic. 

Keywords: COVID-19; HIV; Mortality 
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TEPI - Taxa de Efetividade de 

Prevenção de Infecções: um 

Índice Multidimensional de 

Controle de Infecções 

 

Bráulio Roberto Gonçalves Marinho 

Couto; Ana Paula Ladeira; Walisson 

Ferreira Carvalho; Naisses Lima 

 

Introdução:  como medir a eficácia na 

prevenção da infecção hospitalar em 

uma perspectiva global, considerando 

vários tipos de infecções 

simultaneamente? A taxa de infecção 

hospitalar ou a taxa global de infecções 

associadas à assistência à saúde (taxa 

de IRAS) geralmente é aplicada para 

esse fim. A taxa de IRAS pode ser 

calculada de várias maneiras, por 

exemplo, pelo número de infecções 

hospitalares por número de pacientes 

admitidos (%) ou pela razão do 

número de infecções hospitalares por 

número de pacientes que receberam 

alta ou óbito (%) ou ainda pela razão 

do número de infecções por 1.000 

pacientes-dia. Apesar da taxa global de 

IRAS considerar todas as infecções 

simultaneamente, o indicador 

apresenta fragilidades com medida da 

eficácia na prevenção da infecção de 

forma global. Num exemplo extremo, a 

taxa de IRAS pode ser baixa, mas 100% 

de pacientes submetidos à sonda 

vesical de demora podem estar 

infectando. Apresentamos a TEPI, um 

índice multidimensional da eficácia de 

um programa de controle de infecção 

hospitalar. Metodologia:  a TEPI é 

calculada com base em pontuação 

obtida quando valores observados de 

lista de taxas de infecção, que são 

comparadas com percentis de seus 

benchmarks. Para cada indicador, a 

taxa observada (Tx) é comparada com 

cada percentil de referência (p10%, 

p25%, p50%, p75% e p90%): se Tx ≤ 

p10% então pontuação = 5,00; senão 

se Tx ≤ p25% então pontuação = 4,75; 

senão se Tx ≤ p50% então pontuação 

= 4,00; senão se Tx ≤ p75% então 

pontuação = 3,75; senão se Tx ≤ p90% 

então pontuação = 3,00; senão se Tx > 

p90 então pontuação = 0,00. O escore 

total é a soma de todos os pontos 

obtidos considerando as k taxas 

envolvidas na análise da efetividade da 

prevenção de infecção na unidade ou 

hospital. A TEPI é igual à pontuação 

total dividida pela pontuação máxima 

(=k*5), em porcentagem (%), 

indicando a porcentagem de eficácia na 

prevenção das infecções medida pelos 

indicadores escolhidos. Também é 

possível avaliar a eficácia da prevenção 

de cada infecção (ou infecções) medida 

por cada um dos indicadores utilizados 

na TEPI. Além disso, uma interpretação 

automática dos resultados pode ser 

feita de acordo com os critérios da 

Tabela 1. Resultados: a Tabela 2 mostra 

exemplo de TEPI para uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI): neste caso, são 

utilizadas cinco taxas no cálculo (k=5). 

Para cada taxa, valores observados são 

comparados com percentis de 

referência. A pontuação máxima é 5 * 5 
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= 25 pontos. Neste exemplo, obteve-se 

19,5 pontos levando a 19,5/25 = 78% 

de efetividade na prevenção das 

infecções na UTI, em uma perspectiva 

global do programa de controle de 

infecção da UTI. A Figura 1 apresenta 

as taxas mensais do TEPI para duas 

UTIs. Conclusões: apresentamos como 

medir a eficácia na prevenção de 

infecção hospitalar em uma perspectiva 

global, considerando vários tipos de 

infecções simultaneamente. Em vez de 

mostrar o “lado ruim do problema”, ou 

seja, uma taxa de infecção, a TEPI 

mostra o quão bom é o programa de 

controle de infecção.  

 

Tabela 1 - Cenários epidemiológicos e planos de ação associados aos valores da taxa 

TEPI. 

 
 

Tabela 2 - Exemplo de cálculo da Taxa TEPI em uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). 
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Figura 1 - TEPI para duas UTIs (jan/2020 a dez/2021): taxas mensais. 

 
  

 

 

Relação entre características 

hospitalares e mortalidade 

por covid-19 no Brasil: dados 

de uma coorte multicêntrica 

nacional 

 

Vivian Costa Morais de Assis; Maíra 

Viana Rego Souza-Silva; Luísa Teixeira 

Francisco e Gontijo; Maria Izabel 

Alcântara Cunha; Maria Alice Rocha 

Lopes; Pamela Andrea Alves Durães; 

Patrícia Klarmann Ziegelmann; Milena 

Soriano Marcolino 

 

Introdução: A pandemia de covid-19 

representou uma sobrecarga sem 

precedentes para os sistemas de saúde 

mundiais, inclusive aos mais frágeis, 

como o sistema de saúde brasileiro, 

que já apresentava dificuldades 

anteriores à pandemia. Neste contexto, 

a covid-19, expôs, ainda mais, sérios 

gargalos, sobretudo socioeconômicos, 

que afetaram os índices da doença no 

Brasil, o qual se posiciona como 

terceiro país em número de casos e 

mortes acumuladas por covid-19. 

Portanto, o estudo dos hospitais pode 

ser útil no levantamento de 

características potencialmente 

modificáveis que podem auxiliar 

gestores na melhoria do cuidado 

oferecido a pacientes hospitalizados 

por covid-19. Objetivos: Analisar se 

características socioeconômicas 

regionais, hospitalares gerais e de 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

estiveram relacionadas à mortalidade 
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por covid-19 em hospitais brasileiros. 

Materiais e métodos: Trata-se de 

estudo de coorte retrospectiva e 

multicêntrica conduzida em hospitais 

brasileiros. Dados dos pacientes foram 

coletados a partir do prontuário local e 

dados dos hospitais foram obtidos por 

meio de formulários preenchidos pelos 

gestores locais e da base de dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES). Foram incluídos 

hospitais que receberam internações 

de pacientes adultos com diagnóstico 

confirmado de covid-19 entre março e 

setembro de 2020. A relação entre o 

desfecho (proporção de mortalidade 

por hospital) e as características 

hospitalares foram avaliadas em dois 

modelos mistos lineares generalizados 

com função de ligação logit e ajustado 

pela gravidade clínica do paciente à 

admissão hospitalar. O primeiro 

modelo avaliou características 

hospitalares gerais e o segundo 

características das UTIs. Resultados: 

Foram incluídos 31 hospitais em 16 

cidades brasileiras, que receberam 

6.556 admissões por covid-19 elegíveis 

à análise. A mortalidade intra-

hospitalar variou entre 9,0% a 48,0% 

nas instituições avaliadas. No primeiro 

modelo, hospitais privados (β= -0,37; 

95% IC: -0,71 a -0,04; p=0.029) bem 

como aqueles localizados em cidades 

com maior produto interno bruto (PIB) 

per capita ( β= -0,40; 95% IC: -0,72 a -

0,08; p=0,014) apresentaram menor 

mortalidade (Tabela 1). Já o segundo 

modelo incluiu 23 UTIs e demonstrou 

que a maior experiência da equipe 

médica em terapia intensiva esteve 

relacionada a melhores desfechos (β= -

0,59; 95% IC: -0,98 a -0,20; p=0,003) 

(Tabela 2). Conclusão: A mortalidade 

intrahospitalar variou 

significativamente entre os hospitais 

analisados. Hospitais de financiamento 

privado e os localizados em cidades 

com maior PIB per capita 

apresentaram menor mortalidade. 

Além disso, UTIs com equipes médicas 

com maior experiência em medicina 

intensiva apresentaram menor 

mortalidade. 

 

Tabela 1. Características hospitalares 

gerais e variáveis variáveis municipais 

associadas à mortalidade na análise 

bivariada e multivariada (n = 31). 

 

Variáveis 

  

Análise bivariada      Análise multivariada 

β* (95% CI) 

P 

valor β* (95% CI) P valor 

PIB per capita superior à média 

brasileira -0.39 (-0.72; -0.06) 0.019 -0.40 (-0.72; -0.08) 0.014 

Financiamento      
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     Privado -0.37 (-0.73; -0.01) 0.044 -0.37 (-0.71; -0.04) 0.029 

     Misto (público e privado) -0.20 (-0.48; 0.07) 0.148 - 0.20 (-0.46; 0.06) 0.127 

     Público  

Categoria de 

referência NA 

Categoria de 

referência NA 

> 50% dos pacientes admitidos de 

outros municípios  0.25 (-0.02; 0.51) 0.070   

Hospitais acadêmicos  0.17 (-0.07; 0.41) 0.168   

Centro de referência  -0.10 ( -0.22; 0.41) 0.556    

Acreditação -0.03 ( -0.28; 0.21) 0.805    

Tamanho do hospital      

      150 – 500 leitos -0.04 ( -0.32; 0.24) 0.771    

      > 500 leitos 0.16 (-0.18; 0.50) 0.348    

      50 – 150 leitos 

Categoria de 

referência NA   

Número de leitos de UTI covid-19 

0.002 (-0.007; 

0.01) 0.719   

Número de leitos de enfermaria 

covid-19 

-0.001 (-

0.004;0.002) 0.421   

Região geográfica     

     Região Sul 0.09 (-0.17; 0.35) 0.503   

     Região Sudeste 

Categoria de 

referência NA   

Metropolitano -0.13 (-0.40; 0.15) 0.371    

IDH per capita superior à média 

brasileira -0.05 (-0.37; 0.27) 0.762    

Leitos por 1.000 habitantes 0.06 (-0.07; 0.19) 0.339   

* As estimativas são relatadas na escala logit da mortalidade intra-hospitalar. PIB: 

produto bruto do desenvolvimento; UTI: unidade de terapia intensiva; As análises 



 

110 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

foram ajustadas pela proporção de pacientes de alto risco. IDH: índice de 

desenvolvimento humano. 

 

Tabela 2. Características específicas da UTI associadas à mortalidade hospitalar 

Variáveis 

  

 Bivariada      Multivariada 

N β* (CI 95%) 

P 

valor β* (CI 95%) P valor 

> 50% de intensivistas 16 

-0.69 (-1.17; -

0.20) 0.005 

-0.59 (-0.98; -

0.20) 0.003 

> 10% médicos residentes 17 0.45 (0.12; 0.79) 0.008 

0.40 (0.11; 

0.68) 0.006 

> 50% enfermeiras 

intensivistas 15 0.15 (-0.32; 0.62) 0.520   

> 50% médicos remanejados 16 0.15 (-0.36; 0.67) 0.559   

> 50% enfermeiros 

remanejados 15 0.19 (-0.41; 0.79) 0.537   

< 10 protocolos 

implementados 21 

-0.30 (-0.63; 

0.04) 0.080   

Proporção de leitos para 

enfermeiros ≤10 19 

-0.10 (-0.84; 

0.63) 0.788    

Proporção de leitos para 

técnico de enfermagem ≤ 2 19 

-0.23 (-0.63; 

0.16) 0.250    

Protocolo de admissão 

hospitalar 22 

-0.18 (-0.66; 

0.30) 0.457    

Protocolo de admissão na 

UTI  22 0.12 (-0.33; 0.57) 0.593   

Contrato emergencial dos 

funcionários 20 0.35 (-0.14; 0.84) 0.157   

* As estimativas são relatadas na escala logit da mortalidade intra-hospitalar. UTI: 

unidade de terapia intensiva; As análises são ajustadas pela proporção de pacientes de 

alto risco. 
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Conhecimento sobre a 

paramentação e 

desparamentação de 

profissionais de enfermagem 

durante a pandemia por 

COVID-19: um estudo 

transversal 

 

Ludmila Albano de Felice Gomes, 

Daniella Corrêa Cordeiro, Jéssica 

Fernanda Corrêa Cordeiro, Tatiana 

Areas da cruz, Denise de Andrade, 

André Pereira dos Santos. 

 

Resumo  

Durante a pandemia por covid-19 

houve a implementação de protocolos 

de segurança que garantiriam a 

proteção de pacientes e profissionais 

de enfermagem, visto que estes tiveram 

exposição significativa por atuarem na 

linha de frente do cuidado. 

Considerando que o risco de infecção é 

reduzido quando há conformidade com 

os protocolos, este estudo avaliou o 

conhecimento sobre a Paramentação e 

Desparamentação e verificou a 

associação entre o conhecimento sobre 

a paramentação e desparamentação e 

características sociodemográficas e de 

atuação dos profissionais de 

enfermagem. Trata-se de um estudo 

observacional transversal, realizado 

durante o período de nov/2020 a 

dez/2021, com 493 profissionais de 

Enfermagem (auxiliares, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros) atuantes 

na assistência nas regiões Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste do 

Brasil. O questionário avalia o 

conhecimento sobre a sequência da 

paramentação e desparamentação e foi 

desenvolvido considerando a Nota 

Técnica ANVISA Nº 04/2020, que conta 

com 10 questões em escala Likert, 

variando de 0 a 10 pontos. De forma 

arbitrária, foi estabelecido o ponto de 

corte ≥ 75 pontos e < 74 pontos para 

indicar conhecimento suficiente (CS) e 

conhecimento insuficiente (CI), 

respectivamente. A coleta de dados foi 

realizada no Google forms®, por meio 

das redes sociais Facebook®, 

Instagram®, Linkedin® e WhatsApp®. 

Realizou-se a análise descritiva e os 

resultados foram apresentados por 

frequência absoluta e relativa. Utilizou-

se o teste do Qui-quadrado de Pearson 

(X²) para verificar a associação entre o 

conhecimento sobre a paramentação e 

desparamentação, sexo, idade, 

escolaridade, profissão, quais locais de 

trabalho, instituição, natureza da 

instituição e quanto tempo de atuação 

nos serviços de enfermagem. Dos 493 

profissionais, 358 (72,6%) atuavam 

como enfermeiros, 110 (22,3%) como 

técnicos de enfermagem e 25 (5,1%) 

como auxiliares de enfermagem, sendo 

a maioria 374 (75,9%) do sexo 

feminino. Quanto ao agrupamento 

etário, 157 (31,6%) tinham idade entre 

30 a 39 anos. Em termos de 

conhecimento, da amostra total, 370 

(75%) apresentaram CS e 123 

(24,95%) CI. Dos 398 participantes 

pertencentes à região Sudeste, 298 

(74,8%) apresentaram CS e 100 
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(25,1%) CI. Na região Nordeste, dos 37 

participantes, 31 (83,7%) 

apresentaram CS e 6 (16,2%) CI. No 

Centro-Oeste, dos 28 participantes, 21 

(75%) apresentaram CS e 7 (25%) CI. 

Na região Sul, dos 25 profissionais, 16 

(64%) apresentaram CS e 9 (36%) CI. 

Já na região Norte, que teve o menor 

número de participantes (n=5), 3 

(60%) apresentaram CS e 2 (40%) CI. 

Não houve associação entre o 

conhecimento sobre paramentação e 

desparamentação com características 

sociodemográficas e ocupacionais dos 

profissionais. Os participantes 

demonstraram conhecimento 

adequado sobre a Paramentação e 

Desparamentação. Contudo, são 

necessários investimentos para que 

tenham condições estruturais e 

educacionais para reforçar os cuidados 

que ficaram tão evidentes no período 

da pandemia.   

 

Staphylococcus aureus e 

resistência à oxacilina em 

jalecos de profissionais de 

saúde 

 

Vanderlei Amaro da Silva Júnior1 

André Luiz Silva Alvim2 

Aires Garcia dos Santos Junior1 

Marcelo Alessandro Rigotti1 

Liliane Moretti Carneiro1 

Alessandra Lyrio Barbosa1 

Adriano Menis Ferreira1 

 

1Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, MS, Brasil. 
2Universidade Federal de Juiz de Fora, 

MG, Brasil. 

 

Objetivos: analisar 

microbiologicamente a presença de 

Staphylococcus aureus e sua 

resistência à oxacilina nos jalecos dos 

profissionais de saúde e, avaliar o 

comportamento da equipe em relação à 

presença de microrganismos e 

possíveis mecanismos de transmissão 

de patógenos. Método: estudo 

descritivo, transversal realizado com 

89 profissionais de saúde que atuam 

em unidades de internação de um 

hospital filantrópico do interior do 

estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Os 

setores envolvidos nesta etapa foram: 

Laura Vicunã, Maternidade, Pediatria, 

Unidade 2 e Unidade 3. Os 

pesquisadores conduziram a aplicação 

em sala reservada, no período de 

trabalho, para garantir a privacidade e 

sigilo. A coleta de dados correu por 

meio de entrevista estruturada e 

posteriormente, coleta de amostras 

para detecção do Staphylococcus 

aureus nos jalecos. A análise de dados 

foi realizada por estatística descritiva, 

teste qui-quadrado e Mann-Whitney. 

Resultados: a maioria dos participantes 

era do sexo feminino (73; 82,02%), 

técnica de enfermagem (66; 74,16%) e 

atuavam em apenas um local (72; 

80,90%) no período diurno (44; 

49,44%). Grande parte dos 

profissionais realiza a própria higiene 

do seu jaleco, sendo que a frequência 
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de limpeza aumentou durante a 

pandemia. Quanto à presença de 

Staphylococcus aureus e sua 

resistência à oxacilina, observa-se que 

foi maior em jalecos de colaboradores 

que atuam na clínica médico-cirúrgica 

(p=0,046), onde as amostras tiveram 

crescimento de microrganismos (152; 

85,39%) e somente 46 (25,84%) 

dessas amostras apresentaram 

resistência à oxacilina. Conclusão: o 

estudo reforça a importância dos 

jalecos como meios de abrigar agentes 

patogênicos dentro dos serviços de 

saúde, sendo fundamental a adoção de 

estratégias para minimizar esse 

impacto. Vale ressaltar a importância 

de os serviços de saúde definirem 

protocolos de manuseio e limpeza dos 

jalecos pela equipe multidisciplinar, 

principalmente, os que são 

higienizados em casa. 

 

Descritores: Staphylococcus aureus; 

Staphylococcus aureus Resistente à 

Meticilina. 

 

Monitoramento da 

manutenção do cateter 

venoso central em uma 

unidade de terapia intensiva 

pediátrica  

 

Ana Carolina Brito Matos; Tatiana Silva 

Tavares; Jessica Ferreira; Dayana 

Cristina Ferreira; Raquel Fontes Farias; 

Carla Georgia Garcez De Lima Frois 

 

Introdução: A taxa de infecção primária 

da corrente sanguínea associada ao uso 

de Cateter Venoso Central (CVC) é um 

importante indicador da qualidade 

assistencial em unidades de terapia 

intensiva. Portanto, é fundamental a 

adoção de boas práticas para 

prevenção dessas infecções durante a 

inserção e manutenção de CVC. 

Objetivo: Descrever as características 

dos CVC a partir do monitoramento de 

sua manutenção em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). 

Materiais e métodos: Trata-se de um 

estudo transversal e descritivo cujos 

dados foram coletados no instrumento 

checklist de manutenção de CVC na 

UTIP de um hospital universitário 

federal desde o início da sua 

implantação, no período de 01 de julho 

a 30 de setembro de 2021. Resultados: 

Foram identificados 28 cateteres 

caracterizados em relação ao setor de 

inserção, tipo de cateter, sítio de 

inserção, tempo médio de utilização, 

coleta de refluído venoso, motivo de 

retirada e sobre a avaliação da 

necessidade de permanência. O setor 

de inserção em 50% foi o Bloco 

Cirúrgico, 32% na UTIP, 4% em outra 

instituição e 14% Não Informado (NI). 

No que se refere ao tipo de cateter, 

78% eram cateteres não tunelizados, 

7% epicutâneos, 4% cateter totalmente 

implantados, e 11% NI. Quanto ao sítio 

de inserção, 71% foi a veia subclávia, 

11% veia femoral, 7% veia em membro 

superior direito, 4% jugular direita, e 

7% NI. A média de utilização do cateter 

foi de 8,7 dias. O refluído de cateter foi 
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coletado em 46% dos cateteres, a 

maioria para hemoculturas. O motivo 

de retirada por suspeita de infecção 

primária da corrente sanguínea 

ocorreu em 18% dos casos, por 

término de tratamento em 28%, 

informado como outros em 18%, e 36% 

NI. Em todos os cateteres que foram 

retirados por suspeita de infecção foi 

coletado ponta para cultura, desses 3 

foram implantados no bloco cirúrgico e 

2 na UTIP. Em 78% dos cateteres foi 

avaliada a necessidade de permanência 

pelo menos 1 vez a cada 24 horas. 

Conclusão: As informações 

possibilitaram a identificação das 

características mais frequentes e 

auxiliaram na elaboração de estratégias 

para prevenção da infecção primária da 

corrente sanguínea associada a CVC. 

Foram identificadas importantes 

proporções de não preenchimento das 

informações, o que gerou um novo 

treinamento para a equipe. Destaca-se 

a reformulação do checklist de 

manutenção, com base no modelo 

padronizado na instituição, a partir de 

discussão com a equipe da unidade 

sobre as fragilidades e possibilidades 

de melhoria. O checklist é preenchido 

pelo profissional a beira leito e, além de 

direcionar os cuidados a serem 

realizados (horário do flushing e data 

de troca de curativo e linhas venosas), 

permite informar e sensibilizar para 

adoção das boas práticas de prevenção 

de infecção (avaliação da necessidade 

de permanência, avaliação da inserção, 

desinfecção de hub e realização de 

flushing). Este estudo pode auxiliar 

outras equipes que também estão no 

processo de implantação do checklist e 

de medidas de monitoramento de CVC.  

 

Qualidade da limpeza de 

produtos para saúde 

utilizados em procedimentos 

neurocirúrgicos: um alerta 

sobre a presença de biofilmes 

nas tubulações de água 

 

Elaine Martins1 

André Luiz Silva Alvim2 

 

1Santa Casa de Misericórdia de 

Diamantina, MG, Brasil. 
2Universidade Federal de Juiz de Fora, 

MG, Brasil. 

 

Objetivo: Verificar a qualidade da 

limpeza de produtos para saúde 

utilizados em procedimentos 

neurocirúrgicos. Materiais e métodos: 

Estudo descritivo realizado em um 

Centro de Materiais e Esterilização 

(CME) localizado na cidade de 

Diamantina, MG, Brasil. A coleta de 

dados foi realizada pelos próprios 

pesquisadores em três etapas: (a) na 

sala operatória, após término do 

procedimento e autorização do 

cirurgião; (b) no expurgo do CME de 

estudo, após a limpeza manual e (c) 

ainda no expurgo, após a limpeza 

automatizada. Foram coletadas 30 

amostras atribuídas a 10 

procedimentos cirúrgicos. Em cada 

uma das etapas (a, b e c) houve a 
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fricção de um swab para execução do 

teste de proteína e a coleta de um 

lavado para análise microbiológica. 

Para detecção da presença (ou não) de 

matéria orgânica significativa utilizou-

se o teste de proteína STERIS Resi-Test 
TM swab. O lavado foi coletado por meio 

do método “flush”, com 20 ml de água 

bidestilada estéril, injetada com técnica 

asséptica, depositando o líquido em um 

frasco estéril. Após a coleta, as 

amostras foram transportadas 

imediatamente ao laboratório 

institucional. Os dados foram 

analisados por estatística descritiva 

simples e medidas de tendência central. 

Resultados: A maioria dos 

procedimentos neurocirúrgicos foram 

atribuídos à artrodese de coluna 

(40%), com tempo de duração que 

variou de 120 a 360 minutos, com 

média de 250,5 (±79,6). Os principais 

PPS analisados foram os bicos de 

aspiração com dimensão de 19 

cm/4mm (40%) localizados, 

principalmente, em caixas de 

instrumentais de crânio (50%). Os 

instrumentais apresentaram teste de 

proteína positivo (50%) para amostras 

coletadas após limpeza manual. Em 

relação a carga microbiológica 

detectada após limpeza automatizada, 

destacam-se amostras positivas para E. 

coli (20%) e K. aerogenes (10%). 

Conclusão: Os resultados evidenciaram 

falhas no processo de limpeza dos 

produtos para saúde e sugerem a 

formação de biofilme nas tubulações, 

desclassificando a água no critério 

potável. 

 

Descritores: Esterilização; Limpeza; 

Centro de Materiais e Esterilização; 

Segurança do Paciente. 

 

Desenvolvimento de 

resistência por Pseudomonas 

aeruginosa à infecção por 

bacteriófagos líticos 

 

Silva-Moda, L.S.1; Oliveira, V. C.2; 

Monteiro, R. M.1; Watanabe, E.1 

 
1Departamento de Odontologia 

Restauradora, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo. 
2Departamento de Materiais Dentários 

e Prótese, Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo. 

 

Bacteriófagos são vírus que infectam 

bactérias e apresentam uma estratégia 

promissora no tratamento de infecções 

causadas por Pseudomonas aeruginosa. 

Entretanto, o desenvolvimento de 

resistência à infecção bacteriofágica é 

um fator recorrente e pode 

comprometer o sucesso e a eficácia da 

fagoterapia. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar o desenvolvimento de 

resistência da cepa de P. aeruginosa 

(ATCC 27853) à infecção pelos 

bacteriófagos líticos vB_PaeM_USP_1, 

vB_PaeM_USP_2, vB_PaeM_USP_3, 

vB_PaeM_USP_18 e vB_PaeM_USP_25. 

Os bacteriófagos foram cultivados na 
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presença da bactéria hospedeira em 

fase exponencial de crescimento e, em 

seguida, purificados e titulados. Na 

titulação foi avaliada a presença de 

áreas de lise, por meio de halos 

transparentes e equidistantes, sem 

sobreposição. As placas de lise foram 

contadas e os valores expressos em 

unidades formadoras de placa por 

mililitro (UFP/mL). Após a titulação, 20 

μL de cada bacteriófago (~108 

UFP/mL) foram gotejados sobre a 

superfície do meio de cultura triptona 

de soja (TS) semissólido (ágar a 0,8%) 

inoculado com 106 UFC/mL de P. 

aeruginosa. A presença de colônias 

bacterianas resistentes à infecção pelos 

bacteriófagos na parte interna dos 

halos foi registrada (1ª exposição). As 

colônias de P. aeruginosa resistentes 

foram isoladas, cultivadas em caldo TS 

e novamente expostas aos 

bacteriófagos (2ª exposição). A área em 

contato com os bacteriófagos que 

apresentou crescimento foi coletada e 

as cepas resistentes à infecção foram 

avaliadas quanto à susceptibilidade aos 

antibióticos: Amicacina, Cefepima, 

Ceftazidima, Ciprofloxacino, 

Gentamicina, Imipenem, Levofloxacina, 

Meropenem, Piperacilina-Tazobactam, 

por meio da técnica de disco difusão. Os 

diâmetros dos halos de inibição foram 

avaliados com auxílio do software 

Image J e a definição do perfil de 

susceptibilidade aos antibióticos 

determinado conforme os critérios do 

Clinical and Laboratory Standards 

Institute. Após a 1ª exposição, foi 

observado o crescimento de colônias 

resistentes à infecção aos 5 

bacteriófagos avaliados (Figura 1A). As 

colônias isoladas e reexpostas aos 

bacteriófagos (2ª exposição) foram 

amplamente resistentes à infecção 

viral, de modo que nenhuma placa de 

lise foi observada (Figura 1B). No 

ensaio de susceptibilidade aos 

antibióticos, foi observado que o 

desenvolvimento de resistência à 

infecção pelos bacteriófagos não 

alterou o perfil de susceptibilidade de 

P. aeruginosa aos antibióticos (Figura 

1C). Conclui-se que variantes de P. 

aeruginosa resistentes à infecção pelos 

bacteriófagos avaliados foram isoladas 

após a primeira exposição aos vírus. 

Esses achados sugerem o uso de 

coquetéis de bacteriófagos, visando a 

minimização desta problemática. 

Ainda, diante do surgimento de 

variantes resistentes, novos estudos 

envolvendo a aplicação de 

bacteriófagos no controle de infecções 

devem ser conduzidos. 
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Figura 1: Seleção de colônias de P. aeruginosa resistentes à infecção por bacteriófagos 

(A, B) e susceptibilidade a antibióticos (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo de Prevalência de 

Bactérias Multirresistentes 

por Culturas de Vigilância na 

Busca Ativa de Pacientes 

Colonizados em um Hospital 

Universitário do Triângulo 

Mineiro 

 

Natalia Carolina Dantas Mendes Garcia, 

Simone Franco Osme, Jéssica De 

Almeida Santos, Paula Andrade 

Ferreira, Roger Cardoso Martins, 

Henrique de Villa Alves, Astrídia 

Marília de Souza Fontes, Jaqueline 

Alves da Costa 

 

Introdução: Durante a hospitalização, 

os pacientes podem ser colonizados 

por bactérias multidroga-resistentes 

(MDR) e identificar precocemente o 

paciente colonizado é uma das medidas 

recomendadas para prevenção de 

Infecções Relacionadas à Assistência 

em Saúde (IRAS).  O aumento na 

incidência de bactérias MDR, a falta de 

opções terapêuticas a curto e médio 

prazo para tratamento das IRAS 

causadas por essas bactérias, o maior 

tempo de internação, custos 

assistenciais e mortalidade 

relacionados a tais infecções, tornam 

imprescindíveis e urgentes a adoção de 

medidas de controle para evitar a 

disseminação desses patógenos. Para 

efetiva vigilância epidemiológica, 

culturas de vigilância são realizadas na 

busca ativa para identificação de 

pacientes colonizados, a fim de que 

estratégias de contenção sejam 

imediatamente implantadas e surtos 

evitados. Objetivo: O objetivo deste 

estudo foi identificar e caracterizar a 

frequência de colonização por 

microrganismos MDR, especificamente 

Enterococcus spp. resistentes à 

Vancomicina (VRE) e Enterobactérias 

produtoras de carbapenemases (EPC 

ou KPC) em pacientes internados em 

um Hospital Universitário do Triângulo 

Mineiro, Minas Gerais, Brasil. Método: 

A B C 
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Realizou-se um estudo prospectivo no 

ano de 2021, no qual foram coletados, 

semanalmente, swab retal para 

culturas de vigilância para EPC em 

pacientes internados há 7 dias ou mais 

em algumas das seguintes unidades: 

Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, 

Neonatal e de Adultos, esta envolvendo 

4 subunidades (UTI Neurológica, 

Cirúrgica, Geral e a destinada aos 

pacientes com COVID); Internação 

Oncológica, Queimados e Transplantes; 

Sala de Emergência e UTI Coronariana. 

As coletas de swab retal para culturas 

de vigilância para VRE foram realizadas 

quinzenalmente, em pacientes 

internados há 15 dias ou mais nas 

mesmas unidades citadas acima, exceto 

UTI Pediátrica e Neonatal. Resultados: 

Foram coletados 2048 swabs retal para 

vigilância de EPC e 453 de VRE e a 

prevalência de positividade foi de 317 

(15,5%) e 13 (2,9%) das amostras 

coletadas, respectivamente. A 

distribuição dessas de acordo com as 

unidades de internação (Figura 1 e 2) 

demonstraram maiores prevalência de 

positividade por EPC nas UTI Geral 

(38,3%) e UTI Covid (29,2%), sendo 

unidades com pacientes críticos de 

maior permanência hospitalar e 

elevado uso de antimicrobianos. Em 

relação à vigilância para VRE, não 

foram identificados pacientes 

colonizados nas unidades de 

internação oncológica e de transplante, 

UTI Coronariana e Neurológica. 

Encontrou-se maior prevalência de 

positividade na Sala de Emergência 

(20,0%) e UTI Covid (11,8%), 

alertando quanto a importância da 

vigilância, haja visto serem unidades 

com maior número de pacientes 

provenientes de outras instituições. 

Conclusão: Os resultados reforçam a 

importância de determinar o perfil 

microbiológico em cada instituição, 

visando nortear ações específicas para 

melhor prevenção e controle da 

disseminação de bactérias 

multirresistentes. 
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Melhorando a adesão as 

práticas de higienização das 

mãos por meio de observação 

direta: observador oculto com 

feedback 

 

Jamille de Oliveira Moura, Anna Elisa 

Oliveira Fonseca, Vanessa de Paula 

Silva , Bruna Oliveira Cândido, Gabriela 

Miranda de Oliveira Castro, Angela 

Aparecida Silva Vieira, Adelino de Melo 

Freire Júnior, Bráulio Roberto 

Gonçalves Marinho Couto 

 

Introdução: apesar de todas as 

evidências mostrando a higienização 

das mãos como a medida mais eficaz  

para prevenir a transmissão de 

doenças, tornar o comportamento de 

higienizar as mãos um hábito entre  

profissionais de saúde continua a ser 

um grande desafio. A higiene das mãos 

é a intervenção mais simples,  

econômica e mais eficaz para reduzir a 

transmissão de infecções e organismos 

multirresistentes. São  segundos que 

salvam vidas. Objetivos: responder às 

perguntas: a) é possível automatizar a 

análise de dados  coletados pelas 

observações feitas por observador 

oculto em relação à adesão à higiene de 

mãos (HM)? b)  quais as taxas de 

conformidade da HM em hospital de 

alta complexidade? Métodos: uso de 

aplicação em nuvem, o SACIH 3i, para 

monitoramento com base nos cinco 

momentos da  OMS, de adesão à higiene 

de mãos (https://nsp.sacihweb.com). 

Coleta de dados usando smartphone 

e/ou  tablet, com identificação de 

nomes e profissão dos profissionais 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246235/WHO-HIS-SDS-2016.10-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246235/WHO-HIS-SDS-2016.10-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246235/WHO-HIS-SDS-2016.10-eng.pdf
http://anvisa.gov.br/servicosaude/controle/reniss/manual%20_controle_bacterias.pdf
http://anvisa.gov.br/servicosaude/controle/reniss/manual%20_controle_bacterias.pdf
http://anvisa.gov.br/servicosaude/controle/reniss/manual%20_controle_bacterias.pdf


 

120 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

avaliados, que são codificados para 

manter  anonimato, e elaboração de 

relatórios com taxas de adesão 

individualizadas. O SACIH 3i 

automaticamente  gera o feedback 

pessoal, identificando estatisticamente 

os outliers, tanto aquelas pessoas com 

taxas de  adesão significativamente 

mais altas, quanto às significativamente 

mais baixas, assim como os indivíduos  

sem diferenças em relação aos seus 

pares. Todos com pelo menos 10 

oportunidades de adesão a HM  

recebem relatório individualizado 

trimestralmente. Semestralmente, os 

outliers “do bem” são convocados e  

participam de cerimônia quando recém 

certificados.  Resultados: entre maio de 

2021 e junho de 2022 foram avaliados 

2.029 oportunidades de adesão a HM,  

com 39% de conformidade. A taxa de 

adesão a HM apresentou redução ao 

longo de 2021, recuperando e  

aumentando em maio e junho de 2022 

(Figura 1). A taxa global de adesão 

variou entre momentos: 28%  antes de 

contato com o paciente (170/618), 

33% após contato com as áreas 

próximas ao paciente (134/403),  38% 

após risco de exposição a fluidos 

corporais (50/131), 49% após contato 

com o paciente (398/819) e  59% antes 

de realizar procedimentos assépticos 

(34/58). Mesmo num cenário com taxa 

global de adesão a  HM de 39%, as 

taxas individualizadas variaram muito, 

de 0% a 100% (Figura 2). Assim como 

entre os  profissionais avaliados, a taxa 

de adesão a HM por setor também 

variou de 0% a 100%. Em fevereiro de  

2022 ocorreu o primeiro evento de 

reconhecimento dos outliers, quando 

16 profissionais receberam  

certificados de comportamento seguro 

(Figura 3). Conclusão: com o SACIH 3i a 

coleta de dados de observações diretas 

de adesão a HM foi facilitada, assim  

como a análise foi automatizada. A 

análise de taxas individualizadas 

apresentou variações de 0% a 100%,  

mostrando-se um forte “motor” de 

mudança de comportamento. Ao final 

de pouco mais de um ano, a taxa  de 

adesão global a HM aumentou 100%, 

passando de 30% (Mai/2021-

Abr/2022), para 60% em Mai e 

Jun/2022.   
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Figura 1 – Evolução da taxa de adesão à higiene de mãos (maio de 2021 a junho de  

2022): aumento importante nos dois últimos meses. 

 
 

Figura 2 – Adesão à higiene de mãos (maio de 2021 a junho de 202): Mesmo num  

cenário de taxa global de adesão de apenas 39%, tem gente “top”... mas tem gente  que 

faz muito, MUITO POUCO!!  

 
 

Figura 3 – Programa profissional outlier: reconhecendo as melhores práticas de  

adesão à higiene de mãos e comportamentos seguros. 
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Uma reunião familiar, uma 

festa, uma sala de aula, 

shopping: qual o risco de 

deparar-se com alguém com 

COVID-19? 

 

André Rietra Dias COUTO, Carlos 

Ernesto Ferreira Starling, Lívia Diniz 

Miranda, Bráulio Roberto Gonçalves 

Marinho Couto 

 

Introdução: considerando a taxa atual 

de incidência de COVID-19 em uma 

cidade, qual a chance de que haja pelo 

menos uma pessoa infectada em um 

determinado ambiente? O objetivo 

deste trabalho é apresentar o método 

de cálculo de se ter alguém com COVID-

19 num ambiente, mostrando 

resultados atuais para nove cidades 

brasileiras (BH/MG, Rio de Janeiro/RJ, 

Campos dos Goytacases/RJ, Macaé/RJ, 

Cabo Frio/RJ, São Paulo/SP, Santos/SP, 

Quixeré/CE e Vitória/ES).  Métodos: o 

risco de encontrar-se com alguém com 

COVID-19 num ambiente pode ser 

calculado pela distribuição Binomial. 

Este risco ou chance depende da taxa 

atual de incidência de COVID-19 na 

cidade de localização do local visitado e 

a quantidade de pessoas presentes no 

ambiente: 

    

Onde: P(x) = risco de encontrar-se com 

alguém com COVID-19 num ambiente. 

  p = taxa atual de 

incidência de COVID-19 na cidade de 

localização do local visitado. 

  n = quantidade de 

pessoas presentes no ambiente. 

 

Dados de incidência de COVID-19 em 

14 dias, casos novos entre 16 e 29 de 

junho de 2022, foram obtidos de 

https://coronavirus.saude.mg.gov.br/d

adosabertos (MG) e 

https://covid.saude.gov.br/ (Brasil). A 

https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos
https://covid.saude.gov.br/
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partir da incidência de COVID-19 em 

cada cidade (p), o risco de se deparar 

com pelo menos um pessoa com 

COVID-19 num ambiente [P(x)], em 

função da quantidade de indivíduos no 

local (n) foi calculado pela distribuição 

Binomial (1).  Resultados: foram 

calculados o risco de encontrar-se com 

alguém com COVID-19 considerando a 

taxa de incidência da doença entre 16 e 

29 de junho de 2022 para BH/MG 

(Tabela 1 e Figura 1). Em Belo 

Horizonte entre 16 e 29 de junho de 

2022, numa reunião com 10 pessoas, 

há 4% de probabilidade de que alguém 

ali esteja infectado. A chance de ter 

alguém com COVID-19 sobe para 77% 

no Mercado Central, 97% no Parque 

das Mangabeiras e 100% no BH 

Shopping, Mineirão ou Independência! 

Resultados semelhantes foram 

encontrados para Rio de Janeiro/RJ, 

Campos dos Goytacases/RJ, Macaé/RJ, 

Cabo Frio/RJ, São Paulo/SP, Santos/SP, 

Quixeré/CE e Vitória/ES (Tabela 2). 

Conclusão: os resultados deste trabalho 

não informam sobre o risco de 

transmissão de COVID-19, tratam da 

chance de deparar-se com alguém com 

COVID-19 num ambiente, que pode ser 

calculado pela distribuição Binomial. 

Nas nove cidades avaliadas, o risco de 

encontrar com pelo menos uma pessoa 

infectada por COVID-19 num local 

aumenta exponencialmente com a 

quantidade de pessoas no ambiente.  

Tabela 1 – Risco de encontrar-se com alguém com COVID-19 considerando a taxa de 

incidência da doença em Belo Horizonte entre 16 e 29 de junho de 2022  

(381 casos por 100.000 habitantes → p = 0,00381).  

Número de 

pessoas no 

ambiente Exemplo 

Risco de ter pelo menos 

uma pessoa com COVID-

19 no ambiente 

10 Reunião familiar 4% 

30 Festa 11% 

50 Sala de aula 17% 

100 Festa de grande porte 32% 

200 Bar/boteco 53% 

400 Mercado Central  78% 

1.000 

Parque das 

Mangabeiras 98% 

2.000 BH Shopping 100% 

3.000 Parque Municipal 100% 

5.000 Mirante Olhos D'Água 100% 

10.000 Estádio de futebol 100% 

20.000 Estádio de futebol 100% 
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Figura 1 – Risco de encontrar-se com alguém com COVID-19 considerando a taxa de 

incidência da doença em Belo Horizonte entre 16 e 29 de junho de 2022 (381 novos 

casos por 100.000 habitantes) e a quantidade de pessoas no ambiente.   

 
 

 

Tabela 2 – Risco de encontrar-se com alguém com COVID-19 considerando a taxa de 

incidência da doença na cidade e a quantidade de pessoas no ambiente: dados 

considerando as taxas de incidência de COVID-19 entre 16 e 29 de junho de 2022 para 

Rio de Janeiro/RJ, Campos dos Goytacases/RJ, Macaé/RJ, Cabo Frio/RJ, São Paulo/SP, 

Santos/SP, Quixeré/CE e Vitória/ES. 

Rio de 

Janeiro

Campos dos 

Goytacases Macaé Cabo Frio São Paulo Santos Quixeré Vitória

10 7% 3% 3% 2% 1% 5% 8% 11%

30 19% 8% 8% 7% 2% 15% 22% 30%

50 30% 14% 14% 12% 3% 23% 33% 45%

100 51% 25% 25% 22% 6% 41% 56% 69%

200 76% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%

400 94% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69%

1.000 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Risco de ter pelo menos uma pessoa com COVID-19 no ambiente

Número de pessoas 

no ambiente
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Comparação da magnitude do 

risco de óbito por COVID-19 

em Belo Horizonte versus o 

risco de evento adverso grave 

após vacinação 

 

André Rietra Dias COUTO, Carlos 

Ernesto Ferreira Starling, Lívia Diniz 

Miranda, Bráulio Roberto Gonçalves 

Marinho Couto 

 

Introdução: desde sempre 

negligenciada pelo governo federal e 

objeto de campanha difamatória pelo 

atual presidente da república, as 

vacinas contra COVID-19 mudaram o 

rumo da pandemia. Vacinas têm risco? 

Sim, assim como qualquer outro 

fármaco. Entretanto, em termos de 

riscos e benefícios, como se comportam 

as vacinas quando seus efeitos 

adversos são comparados com o risco 

de óbito? O objetivo deste é comparar 

as taxas de letalidade por COVID-19, 

estratificadas por faixa etária, versus o 

risco de eventos adversos pós-

vacinação. Métodos: a letalidade é uma 

medida da gravidade de uma doença, 

ela mede o risco que uma pessoa com 

um determinado evento corre de 

morrer em função da enfermidade ou 

evento. A letalidade por COVID-19 foi 

calculada como a relação dos óbitos de 

pacientes com COVID-19 pelo número 

de casos da infecção, estratificados por 

faixa etária. Dados de ocorrência de 

casos e óbitos por COVID-19 em Belo 

Horizonte, em 2020, 2021 e 2022 

foram obtidos no site da Prefeitura de 

BH em 

https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus

-sisep-dados-epidemiologicos-covid-

19. Já as estimativas de risco de 

eventos adversos associados às vacinas 

utilizadas no Brasil foram extraídos de 

Fiolet T, Kherabi Y, MacDonald CJ, 

Ghosn J, Peiffer-Smadja N. Comparing 

COVID-19 vaccines for their 

characteristics, efficacy and 

effectiveness against SARS-CoV-2 and 

variants of concern: a narrative review. 

Clin Microbiol Infect. 2022 

Feb;28(2):202-221. doi: 

10.1016/j.cmi.2021.10.005. Epub 2021 

Oct 27. PMID: 34715347; PMCID: 

PMC8548286. Resultados: quando 

dados ano-a-ano são comparados, 

observamos uma redução importante 

na letalidade global no ano corrente 

(Figura 1), que passou de 2,3% (2020-

2021) para 0,7% em 2022, redução 

global de 72%.  A chance de uma 

pessoa morrer ao ter COVID-19 

aumenta com a idade: em 2022, 

indivíduos com idade até 50 anos que 

tiverem COVID-19 têm 0,1% de chance 

de morrerem pela doença. Este risco 

sobe de forma brusca a partir de 55 

anos, chegando a 8% em idosos entre 

80 e 89 anos e 12% acima de 90 anos 

de vida.  Houve redução da letalidade 

em 2022 em todas as faixas etárias. 

Essa redução na gravidade de COVID-

19 pode ser atribuída ao efeito da 

vacinação e melhoria no tratamento. 

Mesmo com a redução significativa na 

letalidade em 2022, ao se comparar o 

risco de óbito por COVID-19 em Belo 

https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus-sisep-dados-epidemiologicos-covid-19
https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus-sisep-dados-epidemiologicos-covid-19
https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus-sisep-dados-epidemiologicos-covid-19
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Horizonte em 2022 versus o risco de 

evento adverso grave após vacinação 

(Tabela 1 e Figura 2) observa-se que, 

enquanto os efeitos adversos pós-

vacina ocorrem a uma taxa de 1 a 158 

casos por milhão de doses, e sua 

maioria são leves/moderados, com 

menos de 10 casos por milhão de 

pessoas vacinadas (vide tabela abaixo), 

o risco de morrer por causa da COVID-

19 é de no mínimo, 380 óbitos por 

milhão em pessoas entre 12 a 39 anos, 

subindo para 970 óbitos por milhão de 

casos em crianças de 0 a 11 anos e mais 

de 20.000 mortes por milhão de casos, 

em indivíduos acima de 65 anos de 

idade. O risco de uma pessoa morrer ao 

ter COVID-19 em Belo Horizonte é, 

atualmente, 1.450 vezes maior que o 

risco de ter algum evento adverso 

associado à qualquer uma das vacinas. 

Conclusão: a chance de uma pessoa de 

qualquer idade morrer ao ter COVID-19 

é muito maior que a chance ter algum 

evento adverso associado à vacina. É 

inaceitável não se prevenir!!! #vacina 

#máscara.  

 

 

 

Figura 1 – Letalidade por COVID-19 em Belo Horizonte (2020 x 2021 x 2022). 
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Tabela 1 – Letalidade por COVID-19 (2022) versus risco de eventos adversos pós-

vacina.  

Letalidade por COVID-19 e eventos adversos pós-vacina Casos por milhão 

Óbito pós-COVID: 90 anos ou mais 121.103 

Óbito pós-COVID: 85 a 89 anos  81.808 

Óbito pós-COVID: 80 a 84 anos  80.131 

Óbito pós-COVID: 75 a 79 anos  47.897 

Óbito pós-COVID: 70 a 74 anos  29.791 

Óbito pós-COVID: 65 a 69 anos  19.655 

Óbito pós-COVID: 55 a 64 anos  5.882 

Óbito pós-COVID: 40 a 54 anos  1.022 

Óbito pós-COVID: 0 a 11 anos  970 

Óbito pós-COVID: 12 a 39 anos  380 

Herpes zoster pós-Pfizer 158 

Miocardite pós-Pfizer 43 

Paralisia facial periférica pós-CoronaVac 40 

Paralisia facial periférica pós-Pfizer 26 

Guillain-Barré pós-Janssen 8 

Anafilaxia pós-Pfizer 5 

Pericardite pós-Pfizer 5 

Trombose pós-AstraZeneca 3 

Trombose pós-Janssen 3 

Anafilaxia pós-CoronaVac 2 

Trombose pós-CoronaVac 1 

Fonte:  letalidade = https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus-sisep-dados-

epidemiologicos-covid-19eventos adversos pós-vacina = Thibault Fiolet, Clin 

Microbiol Infect 2022;28:202 

 

 

 

https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus-sisep-dados-epidemiologicos-covid-19
https://dados.pbh.gov.br/dataset/esus-sisep-dados-epidemiologicos-covid-19
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Figura 2 - Magnitude do risco de óbito por COVID-19 em Belo Horizonte em 2022 

versus o risco de evento adverso grave após vacinação. 

 
 

Avaliação de desfechos do 

COVID-19 em pacientes com 

hipotireoidismo: resultado do 

Projeto Registro COVID 

 

Daniella Nunes Pereira, Leticia Ferreira 

Gontijo Silveira, Milena Maria Moreira 

Guimarães, Bárbara Machado Garcia, 

Angélica Gomides dos Reis Gomes, Yara 

Cristina Neves Marques Barbosa 

Ribeiro, Felício Roberto Costa, Juliane 

Guerra Golfetto, Bruno Porto Pessoa, 

Genna Maira Santos Grizende, Tatiani 

Oliveira Fereguetti, Milena Soriano 

Marcolino 

 

Introdução: Estudos anteriores 

demonstraram resultados divergentes 

quanto ao papel do hipotireoidismo 

prévio aos desfechos de COVID-19. Tal 

diferença entre os achados pode estar 

relacionado a pequena amostra dos 

estudos, falta de comparação com 

pacientes sem história prévia de 

hipotireoidismo, bem como pela 

presença de fator de confusão com a 

doença do eutireoideo doente. Assim, é 

necessário avaliar os desfechos de 

COVID-19 em  pacientes com 

hipotireoidismo primário infectados 

pelo SARS-CoV-2. Objetivos: Comparar 

evolução e desfechos entre pacientes 

com COVID-19, com e sem diagnóstico 

prévio de hipotireoidismo. Materiais e 

métodos: O estudo é parte de uma 
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coorte multicêntrica, que analisou 

dados de prontuários de pacientes de 

37 hospitais brasileiros com o 

diagnóstico de COVID-19 confirmado 

por exames laboratoriais. Para a 

análise pareada, pacientes com 

hipotireoidismo prévio foram pareados 

com controles de acordo com idade, 

sexo, número de comorbidades e 

hospital, utilizando o método 

estatístico de propensity score. 

Resultados: Entre 7762 pacientes com 

COVID-19, 526 apresentavam 

diagnóstico prévio de hipotireoidismo 

(6,8%) e 526 foram selecionados como 

controles pareados (idade mediana 70 

anos [intervalo interquartil 59-80], 

68,3% mulheres). A prevalência de 

comorbidades foi semelhante entre os 

grupos, exceto nos casos de doença 

coronariana e doença renal crônica, nas 

quais uma frequência maior foi 

observada entre os pacientes com 

hipotireoidismo (9,7% vs. 5,7%, 

p=0,015 e 9,9% vs. 4,8%, p=0,001, 

respectivamente). À admissão, o grupo 

com hipotireoidismo apresentou uma 

menor incidência de frequência 

respiratória > 24 irpm (36,1% vs. 

42,0%; p=0,050) e necessidade de 

ventilação mecânica (4,0% vs. 7,4%; 

p=0,016). Embora o manejo hospitalar 

tenha sido semelhante, pacientes com 

hipotireoidismo apresentaram uma 

menor necessidade de ventilação 

mecânica durante a internação (25,4% 

vs. 33,1%, p=0,006), bem como uma 

tendência a menor mortalidade intra-

hospitalar quando comparados aos 

controles (22,1% vs. 27,0%; p=0,062). 

Conclusão: Pacientes com COVID-19 e 

diagnóstico prévio de hipotireoidismo 

apresentaram menor necessidade de 

ventilação mecânica durante a 

internação e tendência de menor 

mortalidade hospitalar. Assim, o 

hipotireoidismo não parece estar 

relacionado a um pior prognóstico de 

COVID-19, de forma que os resultados 

sugerem que não deva ser considerado 

um fator de risco para severidade da 

COVID-19. 

 

Tabela 1 - Apresentação clínica dos pacientes com COVID-19 

 

 Hipotireoidismo Controles  

    

 N = 5261 
Non missing 

cases 
N = 5261 

Non missing 

cases 
p-value2 

Sintomas      

Tempo de duração 

em dias 

6.0 (3.0, 

9.0) 
524 6.0 (3.0, 9.0) 524 0.635 

Adinamia  
138 

(26.2%) 
526 

143 

(27.2%) 
526 0.728 
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Ageusia  25 (4.8%) 526 34 (6.5%) 526 0.228 

Anosmia  44 (8.4%) 526 48 (9.1%) 526 0.662 

Cefaleia 
95 

(18.1%) 
526 94 (17.9%) 526 0.936 

Rinorreia 
72 

(13.7%) 
526 79 (15.0%) 526 0.538 

Diarreia  
84 

(16.0%) 
526 77 (14.6%) 526 0.549 

Dispneia  
298 

(56.7%) 
526 

316 

(60.1%) 
526 0.260 

Febre 
278 

(52.9%) 
526 

247 

(47.0%) 
526 0.056 

Hiporexia 
71 

(13.5%) 
526 66 (12.5%) 526 0.647 

Manifestações 

neurológicas 
14 (2.7%) 526 21 (4.0%) 526 0.229 

Mialgia  
147 

(27.9%) 
526 

130 

(24.7%) 
526 0.234 

Náusea/vômito 
83 

(15.8%) 
526 69 (13.1%) 526 0.220 

Tosse produtiva 
71 

(13.5%) 
526 79 (15.0%) 526 0.481 

Tosse seca 
262 

(49.8%) 
526 

268 

(51.0%) 
526 0.711 

Avaliação Clínica      

ECG < 15 
84 

(16.0%) 
526 83 (15.8%) 526 0.933 

FC (bpm) 
85.0 (74.0, 

96.0) 
505 

87.0 (76.0, 

98.0) 
507 0.169 

FC > 100 bpm 
116 

(22.1%) 
526 

131 

(24.9%) 
526 0.275 

FR (bpm) 
20.0 (18.0, 

23.0) 
443 

20.0 (18.0, 

24.0) 
430 0.216 
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FR > 24 bpm 
190 

(36.1%) 
526 

221 

(42.0%) 
526 0.050 

Sat O2 (%)  
94.0 (91.0, 

96.0) 
513 

94.0 (91.0, 

97.0) 
513 0.845 

Sat O2 < 90% 
98 

(18.6%) 
526 

103 

(19.6%) 
526 0.695 

Ventilação 

mecânica 
21 (4.0%) 526 39 (7.4%) 524 0.016 

Pressão sistólica  526  526 0.693 

    >= 90 mmHg 
482 

(91.6%) 
 

464 

(88.2%) 
  

    < 90 mmHg 25 (4.8%)  28 (5.3%)   

    Uso de 

inotrópicos2 
19 (3.6%)  34 (6.5%)   

Razão SF2 

428.6 

(339.3, 

452.4) 

507 

423.8 

(304.7, 

452.4) 

507 0.034 

1Mediana (IQR); n (%),  2Uso de inotrópicos a adimissão 

Razão SF: Saturação capilar periférica/fração inspirada de oxigênio (Spo2/Fio2 Ratio) 

ECG: Escala de coma de Glasgow; FC: frequência cardíaca; FR: Frequência respiratória; 

Sat O2: Saturação de oxigênio capilar periférica 

 

Tabela 2- Desfechos 

 

 
Hipotireoidismo  

N = 5261 

Controles 

 N = 5261 
p-value2 

Tempo de internação 8.0 (4.0, 14.0) 9.0 (5.0, 14.2) 0.029 

CTI 197 (37.5%) 224 (42.6%) 0.089 

Tempo de admissão no 

CTI 
1.0 (0.0, 3.0) 1.0 (0.0, 2.0) 0.089 

Dias no CTI 8.0 (3.0, 15.0) 8.0 (4.0, 17.0) 0.293 

Ventilação mecânica 133 (25.4%) 172 (33.1%) 0.006 

Diálise 57 (10.8%) 63 (12.0%) 0.553 
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Sepse 72 (13.7%) 90 (17.1%) 0.124 

Coagulação intravascular 

disseminada 
0 (0.0%) 3 (0.6%) 0.249 

Insuficiência cardíaca 

aguda 
16 (3.0%) 25 (4.8%) 0.152 

Infecção nosocomial 48 (9.1%) 48 (9.1%) >0.999 

Miocardite 0 (0.0%) 3 (0.6%) 0.249 

Hemorragia 10 (1.9%) 9 (1.7%) 0.817 

Trombose vascular 18 (3.4%) 22 (4.1%) 0.519 

TEV 16 (3.0%) 21 (4.0%) 0.403 

Trombose arterial 2 (0.4%) 1 (0.2%) >0.999 

Mortalidade intra-

hospitalar  
116 (22.1%) 142 (27.0%) 0.062 

1Mediana (IQR); n (%) 2Teste de ranqueamento de soma Wilcoxon; Teste Chi-squared 

de Pearson; Teste exato de Fisher 

CTI: centro de teraapia intensiva; TEV: tromboembolismo venoso 
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Introdução: A paracoccidioidomicose é 

uma doença fúngica sistêmica, causada 

por fungos termo-dimórficos do 

complexo  Paracoccidioides sp, 

endêmica no Brasil. Usualmente afeta 

homens jovens, previamente saudáveis, 

sendo que mais de 90% dos casos se 

apresentam na forma crônica. Na 

literatura são descritos 12 casos  em 

transplantados de órgãos sólidos, 

portanto, é uma infecção rara nessa 

mailto:milenamarc@gmail.com
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população. Apresenta alta mortalidade, 

e contribui para isso a dificuldade do 

diagnóstico, seja pela grande variedade 

de manifestações clínicas, seja pela sua 

raridade. Objetivo: Relatar uma rara 

ocorrência de paracoccidioidomicose 

em transplantado renal, diagnosticada 

mais de 40 anos após o transplante, e 

chamar atenção para a importância de 

se considerar o diagnóstico em 

pacientes com imunossupressão, 

provenientes de áreas endêmicas. 

Metodologia: Relato de caso a partir de 

dados colhidos em prontuário e 

durante atendimento médico do 

paciente. Relato de caso: Homem, 63 

anos, submetido a transplante renal 

por doador vivo relacionado e 

saudável. Após 40 anos, apresentou 

piora do estado geral, com hiporexia, 

perda ponderal progressiva 

(aproximadamente 15Kg em um ano) e 

diarreia intermitente. Realizou 

propedêutica para diarreia (negativo 

para causas infecto-parasitárias), 

ultrassom de abdome (sem alterações), 

endoscopia digestiva alta (esofagite 

erosiva leve) e colonoscopia (colite e 

retite moderadas crônicas e  

inespecífica, com úlcera colônica e 

doença diverticular de cólon  

descendente e sigmóide). Em análise 

histológica, não houve sinais de 

malignidade e a pesquisa para fungos e 

protozoários foi negativa. Em 

seguimento ambulatorial, o paciente 

evoluiu com tosse seca persistente e 

febre noturna diária. Na consulta, 

foram observadas lesões cutâneas 

papulares, eritematosas, com formação 

de crosta central e erosão no dorso e no 

nariz. Assim, foi solicitada tomografia 

de tórax, que mostrou lesão expansiva 

no lobo médio de pulmão direito, com 

áreas em vidro fosco ao seu redor, 

micronódulos bilateralmente no 

parênquima e linfonodomegalia 

mediastinal extensa. A biópsia de 

pulmão identificou  raras estruturas 

arredondadas com morfologia 

sugestiva de Paracoccidioides sp, assim 

como as observadas na dermatite 

granulomatosa da pele. Foi iniciado 

tratamento com itraconazol com 

redução da dose de Tacrolimus devido 

à interação medicamentosa conhecida. 

Evoluiu com melhora da 

sintomatologia respiratória e das 

lesões cutâneas e pulmonares. No 

acompanhamento realizado 

demonstrou redução progressiva da 

lesão pulmonar, entretanto, houve 

piora progressiva da função renal com 

perda do enxerto e óbito. Conclusão: O 

acompanhamento criterioso de 

indivíduos submetidos a transplante de 

órgãos sólidos é fundamental para 

prevenção primária e diagnóstico 

precoce de micoses oportunistas, 

especialmente a paracoccidioidomicose 

em pacientes de áreas endêmicas 

 

Série temporal das 

internações por covid-19 na 

fundação hospitalar do estado 

de minas gerais entre 2020 e 

2022 
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Introdução: A pandemia por 

coronavírus (COVID-19) se manifestou 

por flutuações no quantitativo de casos 

e óbitos que foram denominadas 

“ondas”. Isto se refletiu nas medidas de 

prevenção e nas características das 

internações em todo o mundo. Com o 

início da vacinação em janeiro de 2021 

em Minas Gerais, era esperado maior 

controle da pandemia. Isto não se 

observou no segundo trimestre de 

2021, com elevação de casos com 

predominância da variante Gama do 

coronavírus. Foram aplicadas doses de 

reforço com resultados melhores a 

partir do segundo semestre de 2021. A 

partir da Semana Epidemiológica 52-

2021 houve um novo aumento de casos 

no país, provocando atenção por parte 

das autoridades sanitárias. Esses casos 

foram menos graves, característica da 

variante Ômicron do coronavírus. Para 

atendimento qualificado, a FHEMIG 

elaborou o Plano de Capacidade Plena 

Hospitalar com previsão de abertura de 

leitos, aquisição de material e 

recrutamento de profissionais, 

atualizado conforme a necessidade. 

Objetivo: Analisar a tendência temporal 

de casos internados por COVID-19 na 

FHEMIG entre 2020 e 2022. Material e 

métodos: Dados acumulados 

quinzenais enviados pelas Unidades 

vocacionadas para o atendimento a 

COVID-19 entre as Semanas 

Epidemiológicas 34-2020 a 04-2022 

foram consolidados para análise 

descritiva. Participaram os Hospitais 

Eduardo de Menezes, Júlia Kubitschek, 

Infantil João Paulo II, João XXIII, 

Regional de Barbacena, Regional João 

Penido e Regional Antônio Dias. 

Resultados: Verificou-se maior média 

móvel do número de internações por 

COVID-19 entre março e junho de 

2021. Maior número de casos 

internados por quinzena ocorreu nas 

SE 53-2020, 12-2021 e 16-2021, com 

destaque para a SE 16-2021 onde o 

aumento das internações na quinzena 

foi de 475 (Fig. 1). Observa-se na Fig.2, 

queda significante na proporção de 

casos com necessidade de CTI 

(R2=0,84) no período estudado, porém 

a utilização de ventilação mecânica 

(VM) apresentou uma queda menor 

(R2=0,3787). A Tab. 1 demonstra que 

maioria dos casos confirmados foi de 

pessoas do sexo masculino (52,1%) e 

de 60 anos de idade ou mais (44,1%), 

mas a FHEMIG atendeu pessoas de 1 

dia a 102 anos de vida. O número de 
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casos internados em CTI mais que 

dobrou entre SE 34-2020 e 53-2020 e 

novamente entre SE 53-2020 e 26-

2021. Quanto à utilização de VM, o 

número de casos foi 2,5 vezes maior 

entre SE 53-2020 e 26-2021. A partir 

da SE 27-2021 houve redução 

acentuada na variação quinzenal de 

casos internados. Conclusão: A 

evolução dos casos atendidos na 

FHEMIG acompanhou as ondas da 

pandemia. Desde meados de 2021, 

houve significativa redução no número 

de internações, provavelmente como 

resultado da vacinação. Observou-se 

que o percentual de casos no CTI e de 

pacientes em uso de VM diminuiu, 

sugerindo menor gravidade dos casos 

internados até o final de janeiro de 

2022. 
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FIGURA 1 Acréscimo quinzenal de casos de Covid-19 internados por Semana 

Epidemiológica, FHEMIG, 2020-2022 
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FIGURA 2 Percentual de casos em UTI e de casos com VM por Semana Epidemiológica, 

FHEMIG, 2020-2022 
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TABELA 1 Casos de Covid-19 acumulados segundo Semanas Epidemiológicas 

selecionadas, FHEMIG, 2020-2022 
Semanas Epidemiológicas SE34-20 SE 53-20 % Variação SE12-21 % Variação SE26-21 % Variação % Variação SE52-21 % Variação SE04-22 % Variação

a b (b-a)/a*100 c (c-b)/b*100 d (d-c)/c*100 (d-b)/b*100 e (e-d)/d*100 f (f-e)/e*100

Casos internados

Casos Suspeitos 4870 8642 77,45 11264 30,34 14754 30,98 70,72 18850 27,76 19610 4,03

Casos Confirmados 1375 2827 105,60 4371 54,62 6440 47,33 127,80 7326 13,76 7675 4,76

Idade do mais Jovem 1 mês 3 dias 1 dia 1 dia 1 dia 1 dia

Idade do Mais Velho 96 anos 96 anos 98 anos 102 anos 102 anos 102 anos

% Sexo Masculino 53,00 54,65 53,09 52,32 52,52 52,08

% 60 anos de idade ou mais 39,2 48,07 48,62 43,17 42,41 42,31

Casos em CTI

Suspeitos no CTI 1004 2036 102,79 2846 39,78 3766 32,33 84,97 4572 21,40 4712 3,06

Casos Confirmados no CTI 457 1113 143,54 1707 53,37 2471 44,76 122,01 2785 12,71 2868 2,98

Casos Confirmados em VM 297 660 122,22 1043 58,03 1654 58,58 150,61 1838 11,12 1870 1,74

Fontes de dados: Planilhas enviadas pelas Unidades HJK, HEM, HIJPII, HRAD, HRBJA, HRJP e HJXXIII.  
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Introdução: A COVID-19 se manifesta 

por casos assintomáticos, mas também 

por formas graves que exigem 

internação e tratamento mais agressivo 

em até 12% dos casos. Em Minas Gerais 

até 29/01/2022, foram registrados 

2.680.134 casos confirmados e 57.214 

óbitos. O primeiro caso suspeito da 

Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais – FHEMIG – foi internado 

em 21/01/2020. A pandemia exigiu 

enorme esforço dos profissionais da 

assistência, planejamento oportuno da 

capacidade de atendimento e 

frequentes atualizações das diretrizes 

assistenciais. Para atendimento 

qualificado, a FHEMIG elaborou 

Protocolo e Plano de Capacidade Plena 

Hospitalar com previsão de abertura de 

leitos, aquisição de material e 

recrutamento de profissionais.  

Objetivo: Descrever casos e óbitos por 

COVID-19 internados em hospitais da 

FHEMIG até 29/01/2022. Material e 

métodos: Dados acumulados 

quinzenais enviados pelas Unidades 

Assistenciais entre as Semanas 

Epidemiológicas 34-2020 a 04-2022 

foram consolidados para análise 
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descritiva. Participaram os Hospitais 

Eduardo de Menezes, Júlia Kubitschek, 

Infantil João Paulo II, João XXIII, 

Regional de Barbacena, Regional João 

Penido e Regional Antônio Dias. 

Resultados: Ao final da SE 04-2022, 

foram internados 19.610 casos 

suspeitos. Dos 7.675 casos 

confirmados, 1.386 foram a óbito, cerca 

de 2.868 (37,4%) foram admitidos em 

UTI e cerca de 1.870 (24,4%) 

utilizaram ventilação mecânica. A 

proporção de casos do sexo masculino 

foi 52,1% dos casos e 55,1% dos óbitos. 

Verificou-se que 44,4% dos casos e 

71,2% dos óbitos ocorreram em 

maiores de 60 anos. A comorbidade 

mais associada ao óbito foi hipertensão 

arterial. Na FHEMIG, exceto no HRAD, 

as taxas de letalidade foram maiores se 

o caso foi internado em CTI e ainda 

maior se utilizou ventilação mecânica, 

respectivamente 44,6% e 64,5%. O HJK 

atendeu 2.805 casos confirmados 

seguido do HEM com 2.572 casos e do 

HRJP com 1.225 casos. Neste período, o 

mais jovem a falecer por COVID-19 na 

FHEMIG tinha dois meses de idade no 

HRJP e o mais velho tinha 102 anos no 

HJK (dados não apresentados). 

Segundo Semana Epidemiológica e 

Unidade Assistencial a média de tempo 

entre o início dos sintomas e a 

internação variou de 2,2 a 11,6 dias e a 

média de tempo entre o início dos 

sintomas e o óbito variou de 1 a 29 

dias. O HRAD apresentou as maiores 

taxas de letalidade geral (51,0) e 

letalidade no CTI (57,7) e ainda a maior 

proporção de casos de residentes em 

outros municípios (72,2%). As 

menores taxas de letalidade foram 

observadas no HIJPII. Conclusão: Os 

perfis de pacientes atendidos foi 

semelhante ao observado no Estado. 

Pequenas variações entre as Unidades 

podem ser atribuídas às características 

da Macrorregião de Saúde onde se 

encontram. Ao prestar assistência de 

nível hospitalar, observou-se taxas de 

letalidade maior em VM que foram 

compatíveis com a gravidade dos casos. 

Mesmo com limitações operacionais, a 

FHEMIG prestou atendimento a um 

grande número de pessoas cumprindo 

seu papel de maior rede hospitalar do 

estado. 

 

Distribuição dos casos e óbitos 

acumulados por COVID-19 nas Unidade 

Assistenciais da FHEMIG, 2022 
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Indicadores HRBJA HRAD HEM HJXXIII HRJP HIJPII HJK FHEMIG

A. Algumas características da dinâmica hospitalar
Casos Suspeitos 730 499 5234 1635 2272 4178 5062 19610

Casos Confirmados 26 451 2572 324 1225 272 2805 7675

Casos Suspeitos no CTI 28 425 1460 - 704 720 1375 4712

Casos confirmados no CTI 4 385 926 - 472 78 1003 2868

Pacientes em VM 4 224 625 - 358 25 634 1870

Óbitos Confirmados 4 230 449 48 215 7 433 1386

B. Perfil do paciente internado por COVID-19

Sexo Masculino (%) 42,3 49,2 51,5 64,8 55,7 53,7 49,8 52,1

Sexo Feminino (%) 57,7 50,8 48,4 35,2 44,3 46,3 50,2 47,9

Média de Idade (anos) 53,0 59,4 57,0 58,3 55,4 4,3 56,20 -

Idade do mais Jovem (anos) 27 < 1 12 1,7 < 1 < 1 < 1 < 1

Idade do Mais Velho (anos) 89 97 100 91 98 18 102 102

Maior que 60 anos (%) 38,5 56,8 46,6 43,6 46,00 - 43,6 44,1

C. Perfil dos pacientes que faleceram por COVID-19

Sexo Masculino (%) 25,0 53,9 56,6 64,6 50,7 42,9 55,9 55,1

Sexo Feminino (%) 75,0 46,1 43,4 35,4 49,3 57,1 44,1 44,9

Média de Idade (anos) 49,0 65,3 66,0 66,4 70,00 3,3 66,9 -

Idade do Mais Jovem (anos) 27 1 21 6 < 1 < 1 24 < 1

Idade do Mais Velho (anos) 80 97 96 91 96 10,5 102 102

Maior que 60 anos (%) 25,00 69,6 70,4 68,8 80,5 - 70,2 71,2

D. Fatores associados aos óbitos hospitalares por COVID-19

Hipertensão arterial (%) 100,0 53,0 63,0 56,0 73,0 0 58,7 59,5

Diabetes melittus (%) 50,0 30,0 41,0 29,0 40,0 0 33,9 35,3

Obesidade (%) 25,0 11,0 23,0 17,0 10,0 0,1 16,0 15,8

Outras comorbidades (%) 75,0 62,0 11,0 94,0 58,0 0,6 53,0 42,9

Sem comorbidades (%) 0,0 10,0 13,0 2,0 7,0 28,6 14,0 11,5

Óbitos confirmados no CTI 1 222 425 44 175 6 405 1278

Óbitos confirmados em VM 1 187 403 42 188 5 380 1206

E. Indicadores de especial interesse na gestão em saúde e para avaliação da qualidade da assistência
Casos confirmados de COVID-19

Média de Permanência (dias) 2,0 11,9 12,0 - 14,4 8,7 13,4 -

Média de Permanência no CTI (dias) 2,0 9,0 12,0 - 15,4 7,7 13,1 -

Média de Permanência na VM (dias) 1,0 9,1 12,0 - 16,5 9,2 14,3 -

Média de Tempo entre o Início dos 

Sintomas e a Internação (dias)
7,0 9,64 9,2 - 8,0 5 9,5 -

Óbitos por COVID-19

Taxa de Letalidade Hospitalar 15,4 51,0 17,5 14,8 17,6 2,6 15,4 18,1

Taxa de Letalidade no CTI 25,0 57,7 45,9 - 37,1 7,7 40,4 44,6

Taxa de Letalidade na VM 25,0 83,5 64,5 - 52,5 20,0 59,9 64,5

Média de Tempo entre Início dos 

Sintomas e o Óbito (dias)
9,0 20,0 20,0 20,9 29,0 7,7 25,9 -

Município de Residência (%) 50,0 27,8 67,0 65,0 75,0 71,4 74,0 64,4

Residência em Outros Municípios (%) 50,0 72,2 31,2 35,4 24,6 28,6 26,3 35,6

Fonte: planilhas enviadas pelas Unidades. O HRBJA atendeu pacientes COVID-19 até a SE40-2020.
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Descrição do atendimento hospitalar por COVID-19 nas Unidades Assistenciais 

da FHEMIG por Semana Epidemiológica, 2020-2022 

INDICADORES Mínimo Quartil 1 Mediana Quartil 3 Máximo

Casos confirmados de COVID-19

% Casos que foram internados no CTI 14,81 36,49 39,28 48,12 89,51

% Casos - Sexo Masculino 39,13 51,17 53,25 56,19 71,43

Casos - Média de Idade 0,00 55,69 59,00 60,27 70,70

% Casos - Maior que 60 anos 26,32 45,80 48,59 54,40 68,95

Média de Permanência 2,00 10,46 11,40 12,70 15,70

Média de Permanência no CTI 2,00 8,99 10,96 13,14 15,63

Média de Permanência na VM 1,00 9,36 11,90 14,02 109,00

Tempo médio entre o Início dos Sintomas e a 

Internação em dias 2,16 7,00 8,55 9,30 11,61

Óbitos por COVID-19

% Óbitos - Sexo Masculino 0,00 51,15 55,14 56,82 67,50

Óbitos - Média de Idade 1,00 66,00 66,89 70,00 78,80

% Óbitos - Maior que 60 anos 25,00 69,37 71,11 80,28 100,00

Tempo médio entre o Início dos Sintomas e o 

Óbito em dias 1,00 17,00 20,00 24,00 29,00

% Óbitos sem comorbidades 0,00 6,15 9,04 12,50 40,00

% Óbitos no Município de Residência 0,00 50,00 67,49 75,70 87,50

Taxa de Letalidade Hospitalar 1,89 15,57 19,66 24,15 55,45

Taxa de Letalidade no CTI 5,26 37,32 40,49 47,15 61,54

Taxa de Letalidade na VM 15,79 56,85 59,02 65,87 87,85

Fonte: planilhas enviadas pelas Unidades. O HIJPII foi excluído dos indicadores "Maior que 60 anos".
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Introdução: A pandemia por COVID-19 

se manifestou por flutuações no 

quantitativo de casos e óbitos que 

foram denominadas “ondas”. Esperava-

se um efeito do início da vacinação em 
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Minas Gerais sobre as “ondas” e sobre o 

total dos óbitos no estado. Porém entre 

março e junho de 2021 observou-se 

elevação de casos com predominância 

da variante Gama do coronavírus. 

Foram aplicadas doses de reforço com 

resultados melhores a partir do 

segundo semestre. A partir da Semana 

Epidemiológica 52-2021 houve um 

novo aumento de casos no país. Esses 

casos foram menos graves, 

característica da variante Ômicron do 

coronavírus. Para atendimento 

qualificado, a FHEMIG elaborou o Plano 

de Capacidade Plena Hospitalar com 

previsão de abertura de leitos, 

aquisição de material e recrutamento 

de profissionais, atualizado conforme a 

necessidade. Objetivo: Analisar a 

tendência temporal de casos 

internados por COVID-19 que vieram a 

óbito na FHEMIG entre 2020 e 2022. 

Material e métodos: Dados acumulados 

quinzenais enviados pelas Unidades 

vocacionadas para o atendimento a 

COVID-19 entre as Semanas 

Epidemiológicas 34-2020 a 04-2022 

foram consolidados para análise 

descritiva. Participaram os Hospitais 

Eduardo de Menezes, Júlia Kubitschek, 

Infantil João Paulo II, João XXIII, 

Regional de Barbacena, Regional João 

Penido e Regional Antônio Dias. 

Resultados: Até janeiro de 2022, a 

FHEMIG atendeu 7.675 casos de 

COVID-19, dos quais 1.386 vieram a 

óbito. Não houve variação na 

proporção de óbitos no sexo masculino 

e de pessoas com 60 anos de idade ou 

mais. A proporção quinzenal de óbitos 

em pessoas sem comorbidades 

aumentou no período 2020 a 2022 

(R2=0,7420). Houve flutuação nas 

taxas de letalidade em 2020. No 

período estudado, a letalidade 

hospitalar caiu (R2=0,8633), mas as 

taxas de letalidade no CTI (R2=0,0095) 

e em ventilação mecânica - VM 

(R2=0,0038) se mantiveram 

constantes. Conclusão: Em 2020, 

observou-se maior variabilidade na 

taxa de letalidade de pacientes em uso 

de VM, provavelmente devida às 

frequentes atualizações das diretrizes 

assistenciais naquele momento da 

pandemia. A vacinação em grupos de 

risco trouxe mudanças no cenário das 

internações por COVID-19 com 

diminuição da letalidade hospitalar. 

Por outro lado, resultou em aumento 

da proporção dos óbitos em pacientes 

sem comorbidade, provavelmente 

devido à baixa cobertura vacinal para 

esta população. 
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FIGURA 1 Percentual de óbitos em pacientes sem comorbidades, FHEMIG, 2020-2022 
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FIGURA 2 Taxas de letalidade de Covid-19 em pacientes internados, FHEMIG, 2020-

2022 
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Semanas Epidemiológicas SE34-20 SE 53-20 % Variação SE12-21 % Variação SE26-21 % Variação % Variação SE52-21 % Variação SE04-22 % Variação

a b (b-a)/a*100 c (c-b)/b*100 d (d-c)/c*100 (d-b)/b*100 e (e-d)/d*100 f (f-e)/e*100

Casos

Casos Confirmados 1375 2827 105,60 4371 54,62 6440 47,33 127,80 7326 13,76 7675 4,76

Casos Confirmados no CTI 457 1113 143,54 1707 53,37 2471 44,76 122,01 2785 12,71 2868 2,98

Casos Confirmados em VM 297 660 122,22 1043 58,03 1654 58,58 150,61 1838 11,12 1870 1,74

Óbitos de casos confirmados

Total de Óbitos 219 523 138,81 834 59,46 1208 44,84 130,98 1356 12,25 1386 2,21

Óbitos no CTI 198 481 142,93 766 59,25 1114 45,43 131,60 1249 12,12 1278 2,32

Óbitos em VM 180 445 147,22 715 60,67 1057 47,83 137,53 1189 1206 1,43

Taxa de Letalidade Hospitalar 15,93 18,50 19,08 18,76 18,51 18,06

Taxa de Letalidade no CTI 43,33 43,22 44,87 45,08 44,85 44,56

Taxa de Letalidade na VM 60,61 67,42 68,55 63,91 64,69 64,49

% Óbitos Sem Comorbidades 8,68 9,75 9,59 11,84 11,87 11,47

Idade do Mais Jovem 25 anos 9 anos 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses

Idade do Mais Velho 94 anos 95 anos 98 anos 102 anos 102 anos 102 anos

% Sexo Masculino 56,16 57,47 54,44 54,27 54,94 55,12

% 60 anos de idade e mais 73,97 78,01 76,38 71,77 71,53 71,21

Fontes de dados: Planilhas enviadas pelas Unidades HJK, HEM, HIJPII, HRAD, HRBJA, HRJP e HJXXIII. 

TABELA 1 Óbitos por Covid-19 acumulados segundo Semana Epidemiológica na 

FHEMIG, 2020-2022 
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Introdução: Somos uma equipe que luta 

contra infecções hospitalares! Durante 

muitos anos, entre estudos e 

observações, sempre fizemos uma 

pergunta: porque as pessoas não 

higienizam as mãos? Afinal, desde que 

Semmelweis descobriu, na década de 

1840, que lavar as mãos evitava mortes 

por sepse puerperal, ainda precisamos 

convencer os profissionais de saúde 

sobre a higiene das mãos! Infelizmente, 

apesar de todo o esforço feito por 

profissionais do controle de infecção, a 

adesão às práticas de higienização das 

mãos ainda é inaceitavelmente baixa, 

geralmente inferior a 50% (WHO, 

2009). Em países em desenvolvimento, 

a conformidade com a lavagem das 

mãos é pior, cerca de 30% (WU et al., 

2016). No Brasil, essa taxa de adesão é 

de 27%, variando entre 12% antes do 
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contato com o paciente e 45% após 

esse contato (BATHE et al., 2013). Uma 

das respostas foi que higienizar as 

mãos é um gesto tão simples, sem 

qualquer tecnologia, que as pessoas 

simplesmente não o fazem. Então 

tivemos a ideia de colocar um robô em 

nossa equipe que chamasse a atenção 

dos profissionais de saúde, 

incentivando-os a higienizar suas mãos. 

Mas, como fazer isso se eles eram tão 

caros?! Foi então que, em 2016, numa 

busca pela internet, encontramos um 

robô de brinquedo, de US$200 

(http://www.meccano.com/meccanoid

-about): Meccanoid, um robô 

humanóide programável de 1,22 m de 

altura controlado por comandos de voz. 

Objetivo: a) Como adaptar um robô de 

brinquedo para ser um instrumento de 

treinamento em saúde e educação 

continuada dos profissionais de saúde? 

b) Qual é a eficácia do uso do robô no 

treinamento sobre higienização das 

mãos? Métodos: Após algumas 

adaptações, o robô mudou! Demos a ele 

um nome (Ozires Mario), uma câmera 

espiã, um sistema de áudio melhor, um 

dispensador de álcool-gel, um 

miniprojetor e um propósito: o ex-robô 

de brinquedo tornou-se um professor 

envolvido em campanhas de higiene 

das mãos. A função do mini projetor é 

permitir a apresentação de aulas em 

vídeo, mesmo em ambientes e salas 

pequenas. A ideia básica é, ao invés de 

levar profissionais de saúde para um 

auditório para que sejam ministradas 

aulas a eles, Ozires, acompanhado de 

profissionais do controle de infecções, 

realiza apresentações curtas de até três 

minutos, na língua portuguesa, e 

apresenta vídeo aulas com duração 

entre dois e três minutos. Os temas das 

aulas envolvem sensibilização e 

motivação ou capacitação sobre como 

higienizar adequadamente as mãos, 

relembrando, por exemplo, dos 5 

momentos de higienização das mãos e 

o passo a passo da técnica a ser 

realizada. Além disso, apresenta 

relatórios dos dados da instituição 

sobre infecções e a taxa de higiene das 

mãos, buscando impactar e 

conscientizar os profissionais de saúde. 

Foi criado então uma estratégia 

multimodal centrada no robô, com sete 

frentes estratégicas de ação em 

paralelo: 1) Aulas em português, 

ministradas pelo robô, acrescidas das 

vídeo aulas + 2) Robô de madeira, em 

tamanho menor, com alerta sonoro 

para higiene das mãos e afixado em 

pontos estratégicos do hospital + 3) 

Imãs de geladeira com estampas 

pequenas do Ozires (presentes para 

pacientes e profissionais de saúde… 

para “lembrar da ação de higiene de 

mãos!”) + 4) Aplicativo SACIH 3i para 

monitoramento de higiene das mãos 

(https://nsp.sacihweb.com) + 5) 

Coleta de dados com nomes dos 

profissionais avaliados e elaboração de 

relatórios com taxas de adesão 

individualizadas (feedback pessoal) + 

6) Uso de alertas sonoro para higiene 

das mãos nas portas dos quartos de 

pacientes + 7) Sinalização com 

adesivos sensibilizando sobre adesão a 

higiene de mãos + 8) Utilização do 
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Ozires para divulgar cartilha de 

segurança do paciente. Resultados: 

Após a inserção do Ozires, em maio de 

2018, a taxa de adesão à higiene das 

mãos aumentou de 23%, entre julho-

dezembro/2017, para mais de 60% 

após julho/2018, atingindo 70% no 

final de 2020 e mantendo-se em níveis 

mais altos desde então (Figura 1).  

Conclusão: Conseguimos adaptar um 

robô de brinquedo como instrumento 

de treinamento de profissionais de 

saúde, criando uma nova ferramenta de 

educação continuada, um tutor em 

forma de robô. Finalmente, 

conseguimos convencer as pessoas 

sobre as práticas de higiene das mãos. 

A adesão aumentou significativamente 

após a intervenção, se mantendo de 

forma sustentável. Para o futuro, 

estamos trabalhando na mudança do 

processador do robô para outro, como 

o Raspberry Pi, para conectá-lo a uma 

inteligência artificial como o IBM 

Watson. Um dia... um sonho: Ozires 

Mario participando de programas de 

gerenciamento de uso de 

antimicrobianos (Antimicrobial 

Stewardship)! Possibilidade de abordar 

diversos assuntos de forma lúdica, 

“prendendo” a atenção dos ouvintes e 

nos permitindo maior acesso e 

abertura dos mesmos.  Por ser um 

robô, Ozires Mario pode ser mais 

“duro” em suas falas e orientações. 

Realização de orientações aos próprios 

pacientes sobre medidas de 

corresponsabilidade com sua saúde, e 

educação dos pacientes e 

acompanhantes sobre as metas 

internacionais de segurança do 

paciente. Os profissionais do Controle 

de Infecção devem possuir 

características de educação contínua e 

formas multimodais de ensino aos 

profissionais de saúde. 

 

Figura 1 – Evolução da taxa de adesão à higiene de mãos: 2017-2022. 
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Figura 2 – Robô Ozires Mario em um dos seus treinamentos de higienização das mãos 

no mês de páscoa: 2022. 

 

 
 

 

Figura 3 – Robô Ozires Mario em um dos seus treinamentos no Dia Nacional da 

Segurança do Paciente: 2021. 
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Introdução: A dinâmica da taxa de 

positividade da COVID-19 ao longo dos 

meses é uma possível ferramenta para 

a compreensão de um potencial 

aumento da transmissibilidade da 

doença em uma população, e com isso 

estabelecer políticas públicas de 

flexibilização ou contenção de 

atividades não essenciais. Tal flutuação 

nesta taxa pode estar relacionada com 

o surgimento de novas variantes do 

vírus em um ambiente. Objetivo: Dessa 

maneira, o objetivo do nosso estudo foi 

avaliar a variação da taxa de 

positividade ao longo dos meses de 

Julho de 2021 a Fevereiro de 2022 e 

correlacionar com a identificação das 

variantes em circulação no mesmo 

período. Material e Métodos: Para isso, 

106.251 amostras de pacientes 

recebidas pelo Laboratório Target 

Medicina de Precisão foram 

processadas pela técnica de PCR 

quantitativa em tempo real pelo 

protocolo estabelecido pelo Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos (CDC/EUA) e 971 

amostras positivas que apresentaram 

Cq<30 foram encaminhadas para 

identificação de variantes por meio de 

kit comercial seguindo as orientações 

do fabricante. Resultados: Observou-se 

que a taxa de positividade para COVID-

19 se manteve estável de julho a 

outubro de 2021. De outubro a 

novembro, houve um ligeiro aumento; 

enquanto de novembro a dezembro, 

houve uma ligeira redução. De 

Dezembro-Janeiro, houve um aumento 

vertiginoso, enquanto de Janeiro-

Fevereiro houve uma nova 

estabilização da taxa de positividade - 

no entanto, com valores acima de 40%. 

Quando avaliamos a alteração das 

variantes ao longo do mesmo período, 

observamos que a estabilidade da taxa 

de positividade foi acompanhada pela 

redução da circulação da variante 

Gamma e aumento da circulação da 

variante Delta VOC. Já o aumento 

vertiginoso da taxa de positividade a 

partir de Dezembro foi acompanhado 

pelo aumento de circulação da variante 

Ômicron e redução da circulação da 
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variante Delta VOC. Observamos que a 

entrada da variante Delta VOC não foi 

acompanhada por um aumento da taxa 

de positividade. Tal fato correlaciona-

se com a redução do número de casos 

confirmados e da taxa de transmissão 

da doença no mesmo período (Jun-Dez 

2021), conforme boletim 

epidemiológico assistencial (nº 424) e 

parece estar relacionado à proteção 

vacinal de grande parte da população 

frente a esta variante. Já o aumento 

vertiginoso da taxa de positividade a 

partir de Dezembro, que foi 

acompanhado com os primeiros relatos 

da variante Ômicron e a sua 

predominância na cidade de Belo 

Horizonte,  sugere a perda da proteção 

vacinal frente à variante Ômicron, 

provavelmente devido à existência de 

diversos pontos de mutação no gene 

codificante da proteína S - agente de 

maior atividade imunogênica.   

 

Conclusão: Nossos dados evidenciam a 

importância da notificação dos 

resultados dos pacientes de COVID-19 

e genotipagem das variantes 

circulantes em uma região a fim de se 

ter um melhor manejo da doença.  

Apoio Financeiro: Target Medicina de 

Precisão 

Palavras-chave: SARS-CoV-2; novo 

coronavírus; variantes do novo 

Coronavírus.  
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Check-rotina na avaliação da 

adesão a medidas 

deprevenção de infecção: 

análise automática e feedback 

individualizado 

 

Louranny CB GÓIS, Maria Luiza 

Barbosa PEIXOTO,Erika Corrêa 

VRANDECIC, Bráulio Roberto 

Gonçalves Marinho COUTO, Luisa 

Carvalho MOURÃO, Thais Milene Silva 

dos SANTOS, Natália Notaro MEGALE, 

Estevão Urbano SILVA 

 

Introdução: O Check-rotina é um 

instrumento de avaliação de 

indicadores de resultado, composto por 

33 itens avaliando os tópicos: 

higienização das mãos & antissepsia (5 

questões), trato respiratório (8 

questões), acesso vascular (12 

questões), trato urinário (5 questões) e 

isolamento (3 questões).  

Objetivos: Responder às perguntas: a) 

É possível automatizar a análise do 

Check-rotina? b) Quais resultados 

quantitativos e qualitativos são obtidos 

pela aplicação do Check-rotina em 

hospital de alta complexidade? 

Métodos: O Check-rotina foi 

disponibilizado como um formulário de 

auditoria numa aplicação em nuvem, o 

SACIH 3i, acessado em 

https://nsp.sacihweb.com. Os 

relatórios, gerais e individualizados, 

são gerados automaticamente sendo 

que, para cada item de avaliação, não 

são considerados para o cálculo das 

taxas de adesão ao instrumento 

aquelas situações em que a questão 
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avaliada “Não se aplica” ao paciente. A 

partir dos relatórios individualizados, 

gerados de forma anonimizada, é 

possível fazer feedback aos 

profissionais envolvidos. A população 

avaliada constitui-se de técnicos e 

auxiliares de enfermagem dos setores 

do hospital, que são avaliados no turno 

diurno. Os enfermeiros são avaliados 

indiretamente uma vez que a não 

conformidade de um técnico é também 

atribuída à sua supervisão. Resultados: 

Entre maio de 2020 e abril de 2022 

foram avaliados 66.575 itens avaliados 

e válidos, sendo encontradas 5.189 não 

conformidades, taxa de 8%. A partir de 

2022, houve redução significativa na 

taxa de não conformidade (Figura 1), 

que estava em torno de 9% (2020-

2021), passando para 4% em 2022. Em 

Jan-Abr/2022 1.025 pacientes foram 

avaliados, gerando 15.726 itens 

válidos, com 608 itens não conformes 

(4%). Taxa de não conformidade por 

tópico: TRATO RESPIRATÓRIO = 10% 

(156/1.588), ISOLAMENTO = 7% 

(16/217), ACESSO VASCULAR = 5% 

(366/8.020), HIGIENIZAÇÃO DAS 

MÃOS = 1% (61/5.125) e TRATO 

URINÁRIO = 1% (9/776). Com o SACIH 

3i foi possível fazer análises 

automáticas, com cálculo da freqüência 

de observações e taxa de não-

conformidades do Check-rotina para 

profissionais de saúde envolvidos no 

atendimento dos pacientes avaliados, 

os quais recebem feedback não só das 

suas taxas de adesão (Figura 2), mas 

com comparações com seus pares 

(Figura 3).  

Conclusões: A coleta de dados através 

do Check-rotina permite avaliar 

medidas de prevenção de infecção 

relacionadas com a higienização das 

mãos, trato respiratório, acesso 

vascular, trato urinário e isolamentos. 

Permite também identificar e orientar 

cada técnico de enfermagem 

individualmente, bem como o 

enfermeiro responsável pela equipe, 

considerando que os cuidados 

implementados pelos mesmos 

influenciam diretamente na segurança 

do paciente e prevenção de infecções. 

Permite gerar relatórios para 

fornecimento de feedbacks bem como 

aquisição de assinatura do profissional, 

responsabilizando-se pelas não 

conformidades e pelas orientações 

recebidas. Permite visualizar a 

necessidade de revisão de protocolos, 

realização de treinamentos e reforço de 

medidas de prevenção de infecção. 

Contempla informações relacionadas 

com a higienização das mãos, medida 

simples, de baixo custo, mas que muitas 

vezes é negligenciada. Isso nos permite 

orientá-los quanto ao uso de adornos, 

corte de unhas, técnica e tempo 

adequado de higienização das mãos. 



 

150 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

Figura 1 – Evolução da taxa mensal de não conformidade do Check-rotina (2020-

2022). 
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Figura 2 – Feedback individualizado e automático pelo SACIH 3i, com identificação dos 

outliers, profissionais significativamente piores ou melhores que seus pares, 

garantindo o anonimato.  
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Figura 3 – Taxa individualizada de não conformidade ao Check-rotina: mesmo num 

cenário com 4% de não conformidade (global), as taxas variaram de 1% a 9%.  
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Perfil de consumo de 

antimicrobianos em pacientes 

com suspeita de covid-19 em 

um hospital de referência de 

belo horizonte: um estudo 

transversal 

 

Vitor Soares de Meira1; Amanda 

Evangelista Fernandes2; Luiza Kimiê de 

Queiroz Taniguchi3; Adelino de Melo 

Freire Júnior4; Bráulio Roberto 

Gonçalves Marinho Couto5  

 

Em dezembro de 2019, foi identificado 

o primeiro caso de infecção pelo 

coronavírus (SARS-CoV), agente 

causador da COVID-19, que 

rapidamente se viralizou, evoluindo 

para uma pandemia global em março 

 
1 Farmacêutico Clínico do Hospital Felício 

Rocho/BH-MG e pós-graduando em Farmácia 

Clínica e Hospitalar. E-mail: 

vitor.meira@feliciorocho.org.br 
2 Acadêmica de farmácia clínica e aluna de 

graduação do curso de Farmácia pela 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). E-mail: 

amanda.eva.fernandes@gmail.com 
3 Médica Infectologista do Hospital Felício 

Rocho/BH-MG. E-mail: 

luiza.taniguchi@feliciorocho.org.br 
4Diretor Técnico e Médico Chefe 

Infectologista do Hospital Felício Rocho/BH-

MG. E-mail: 

adelino.melo@feliciorocho.org.br 
5 Doutor em Bioinformática, Mestre em 

Ciência da Computação e Especialista em 

Estatística. E-mail: 

coutobraulio@hotmail.com 

 

de 2019 assim como decretado pela 

World Health Organization (WHO). 

Uma infecção de vias aéreas que pode 

apresentar sintomas inespecíficos além 

de estar  correlacionado com 

pneumonia viral, e havendo chance de 

progredir para Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo 

(SDRA), falha renal, falha hepática, 

sepse e choque séptico. Devido as 

grandes variáveis e incertezas em 

relação ao protocolo de tratamento em 

torno desta nova infecção, sua 

propedêutica não foi muito bem 

definida no princípio , sendo iniciado 

tratamento com antibióticos, 

corticoides e até antivirais, devido a 

apresentação de sinais e sintomas 

semelhantes a outros tipos de infecção, 

levando ao uso indiscriminado de 

antimicrobianos, ocasionando a uma 

seleção forçada de cepas 

multirresistentes, como consequência 

da má utilização destes medicamentos. 

Considerando o contexto acima, foram 

selecionados de forma aleatória 293 

pacientes, com hospitalização no 

Hospital Felício Rocho entre 2021 e 

2022, com suspeita de COVID-19 e em 

utilização de antibióticos para infecção 

de foco pulmonar para análise da 

antibioticoterapia. Foram excluídos da 

amostra pacientes com utilização de 

antimicrobianos para outros focos 

durante a internação. Esse estudo foi 

realizado para demonstrar o consumo 

indiscriminado de antimicrobianos 

durante a pandemia.  Para tal, foi 
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realizado um estudo transversal de 

avaliação do perfil de consumo de 

antimicrobiano, com análise descritiva 

e quantitativa, elaborado mediante a 

análise de dados dos 293 pacientes 

aleatórios compreendidos no ano de 

2021 e 2022 com suspeita de COVID-19 

e em utilização de antimicrobiano. 

Também foram utilizados para suporte 

à pesquisa,  conteúdos publicados nas 

bases de dados Google Acadêmico, 

SciELO e BVS, no período de 2019 a 

2022. Ao fim da avaliação dos casos foi 

verificado um consumo desses 

principais antibióticos: Ceftriaxona 

(44%), Azitromicina (34%) e 

Piperacilina+tazobactam (9%) nos 

pacientes de 2021 e Ceftriaxona (21%), 

Azitromicina (29%) e 

Piperacilina+tazobactam (11%) nos 

pacientes de 2022, com uma tendência 

de diminuição dos dois primeiros e um 

aumento no terceiro, demonstrando 

que a medida que a doença foi melhor 

compreendida, os ATB foram utilizados 

de maneira mais racional e direcionada 

e uma menor hospitalização de casos 

críticos devido à vacinação. Como 

consequência desse uso inadequado é 

possível estimar um aumento em cepas 

multirresistentes quando houve casos 

onde os tratamentos com ATM de 

maior espectro foram utilizados para 

infecções simples. Conclui-se então que 

seja necessário implementar novas 

formas de combate ao uso desenfreado 

de ATM e a implementação de 

programas que reforcem a vacinação 

para redução de casos de COVID-19, 

situações as quais contribuem para uso 

indiscriminado de antibióticos e 

consequentemente contribuindo para 

seleção de cepas resistentes de 

bactérias. 

 

 

 

 

Tabela 01 - Taxa de consumo de antimicrobianos em 2021 e 2022. 
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Tabela 02 - Taxa de uso de antimicrobianos em pacientes com teste de COVID-19 

negativo e positivo. 
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Agentes etiológicos de 

infecções relacionadas à 

assistência à saúde no 

Hospital Ibiapaba, 

Barbacena/MG: resultados 

observados em 2021 

 

Herbert José FERNANDES, Bráulio 

Roberto Gonçalves Marinho COUTO 

 

Introdução: O Hospital Ibiapaba possui 

um setor específico, o SCIH – Serviço de 

Controle de Infecções Hospitalares, que 

dissemina as práticas seguras para 

atendimento ao paciente, com foco na 

prevenção e controle das IRAS 

(Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde). O objetivo deste trabalho é 

usar dados coletados pelo SCIH para 

responder às seguintes perguntas: a) 

Quais as principais infecções (IRAS) 

diagnosticadas em pacientes do 

Hospital Ibiapaba em 2021? b) 

Considerando infecções de 2021, quais 

os principais agentes etiológicos de 

IRAS, com perfil de sensibilidade 

antimicrobiana, nas UTIs e nas outras 

unidades? c) Considerando o perfil de 

sensibilidade antimicrobiana dos 

agentes etiológicos de infecções do 

trato respiratório e sepse primária em 

pacientes internados nas Unidades de 

Terapia Intensiva, qual o melhor 

esquema para antibiótico terapia 

empírica para tratamento destas 

infecções nestes pacientes? Métodos: 

Coleta e análise de dados 

epidemiológicos conforme o protocolo 

da ANVISA- Critérios Diagnósticos de 

Infecções Relacionadas à Assistência à 
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Saúde e do National Healthcare Safety 

Network (NHSN) do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). 

Análises realizadas pelo software 

SACIH – Sistema Automatizado de 

Controle de Infecções Hospitalares 

(www.biobytebrasil.com). A chance de 

sucesso da terapia empírica de um 

antimicrobiano isoladamente, P(B), é 

igual à probabilidade do 

antimicrobiano B ter sucesso no 

tratamento da infecção, para qualquer 

que seja o agente etiológico da mesma. 

P(B) é estimada pela “Lei da 

probabilidade total”: considerando que 

uma infecção é causada por n agentes 

etiológicos (E1, E2, ...Ei), que formam 

uma “partição” do espaço de 

resultados; P(Ei) = chance da infecção 

ser causada pelo i-ésimo agente 

etiológico (resultados anteriores de 

cultura); P(B|Ei) = probabilidade do 

antimicrobiano B ter sucesso no 

tratamento da infecção, sabendo-se 

qual é o agente etiológico causador da 

mesma (perfil histórico de 

sensibilidade); se o antimicrobiano B 

não foi testado para o microorganismo 

i, então P(B|Ei) = 0 (ocorre, por 

exemplo, nas infecções fúngicas). A 

chance de sucesso do antimicrobiano B 

isoladamente é 

 Para 

esquemas com mais de um antibiótico 

(A, B e C), caso o microrganismo seja 

sensível a um deles, então o esquema 

tem sucesso: 

Neste modelo, a sensibilidade a um 

antimicrobiano é independente da 

sensibilidade a qualquer outro: P(AB) 

= P(A)xP(B); P(ABC) = 

P(A)xP(B)xP(C). Resultados: entre 

janeiro e dezembro de 2021, foram 

diagnosticadas 176 infecções em 141 

pacientes. Infecções predominantes no 

ano (Tabela 1): infecções do trato 

respiratório e infecções cirúrgicas em 

cirurgias "não limpas" (74% das IRAS 

do ano no hospital). A maioria 

absolutas das infecções (74%) ocorre 

nas unidades de terapia intensiva. 91% 

das infecções referem-se a apenas 

quatro tipos: Pneumonia associada a 

ventilação mecânica, Pneumonia NÃO 

associada a ventilação mecânica, 

Infecção da corrente sanguínea NÃO 

associada a cateter central e Infecção 

do sítio cirúrgico. A identificação de 

agentes etiológicos das IRAS está 

estável e tem ficado abaixo do 

benchmark de 80% desde 2016. Fora 

dos CTIs, a maioria das IRAS não tem 

etiologia definida. Entre janeiro e 

dezembro de 2021, Infecções do trato 

respiratório têm as menores taxas de 

identificação da etiologia (58%). 

Identificação da etiologia e perfil de 

sensibilidade antimicrobiana, por 

germe e conjunta, permitiu conhecer o 

padrão de ocorrência das infecções, 

principalmente de IRAS do trato 

respiratório e sepse primário (Figura 

1). Foram propostos esquemas 

empíricos para tratamento de infecções 

do trato respiratório e sepse primário 

(Figura 2). Conclusão: o trabalho 

apresenta as principais IRAS 

diagnosticadas no Hospital Ibiapaba em 

http://www.biobytebrasil.com/
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2021,  principais agentes etiológicos de 

IRAS, com perfil de sensibilidade 

antimicrobiana. A robustez da 

metodologia permitiu a escolha de 

esquemas de tratamento empírico de 

infecções de forma muito segura, 

baseados em dados reais e específicos 

do hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Principais infecções (IRAS) diagnosticadas no Hospital Ibiapaba entre 

janeiro e dezembro de 2021. 

 

Sítio principal

Número de 

casos Percentual

Número de 

casos Percentual

Número de 

casos Percentual

Número de 

casos Percentual

Número de 

casos Percentual

Pneumonia associada a ventilação 

mecânica 15 29% 34 50% 11 27% 0 0% 60 34%

Pneumonia NÃO associada a ventilação 

mecânica 16 31% 17 25% 14 34% 5 33% 52 30%

Infecção da corrente sanguínea NÃO 

associada a cateter central 8 15% 8 12% 5 12% 2 13% 23 13%

Infecção do sítio cirúrgico 2 4% 3 4% 5 12% 5 33% 15 9%

Infecção da corrente sanguínea associada 

a cateter central 2 4% 5 7% 3 7% 0 0% 10 6%

COVID-19 0 0% 1 1% 3 7% 2 13% 6 3%

Infecção do trato urinário associada a 

sonda vesical de demora 3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2%

Infecção gastrointestinal 3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2%

Infecção da pele e tecidos moles 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1%

Infecção do trato urinário NÃO associada 

a sonda vesical de demora 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 1 1%

Traqueobronquite NÃO associada a 

ventilação mecânica 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

Infecção de acesso vascular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 52 100% 68 100% 41 100% 15 100% 176 100%

CTI 01 CTI 02 CTI 03 Outras áreas Total 
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Figura 1 – Agentes etiológicos e taxas de sucesso de antimicrobianos isoladamente 

para tratamento empírico de infecções primárias da corrente sanguínea. 

 
 

 

Figura 2 – Taxa de sucesso de esquemas de antimicrobianos para tratamento empírico 

de infecções primárias da corrente sanguínea. 
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sítio cirúrgico em pacientes 
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Pires Ferreira, Débora Munique Costa, 

Ana Flávia Mota de Oliveira Souza, 

Viviane Lopes Vimieiro 

  

Introdução: As Infecções Relacionadas 

à Assistência à Saúde (IRAS) são um 

dos eventos adversos mais frequentes 

associados à assistência à saúde e 

um grave problema de saúde. Dentre as 

topografias das IRAS, as Infecções de 

Sítio Cirúrgico (ISC) são as mais 

comuns e representam uma incidência 

que varia entre 1,4% e 38% em 

pacientes submetidos a cirurgias 

gerais. Dados relativos às infecções 

ortopédicas e neurológicas são 

escassos, embora alguns estudos 

tenham evidenciado taxas que variam 

de 1,4% a 40,3%. Objetivo: Avaliar a 

ocorrência de infecção de sítio 

cirúrgico em pacientes submetidos a 

cirurgia de grande porte (neurológica e 

ortopédica). Método: Trata-se de 

estudo epidemiológico, do tipo coorte 

retrospectiva conduzido entre 

pacientes submetidos a cirurgias de 

grande porte, neurológica e ortopédica, 

entre janeiro de 2015 a dezembro de 

2020, em um hospital público 

universitário de Belo Horizonte, após 

aprovação junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, parecer 

22981019.9.0000.5149. Os dados 
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foram coletados a partir do sistema de 

vigilância da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) da 

instituição de estudo, registrados no 

banco de dados específico.  Para a 

notificação das ISC adotou-se os 

critérios estabelecidos pelo National 

Healthcare Safety Network (NHSN) do 

Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) padronizados pela 

instituição. Para análise dos dados 

utilizou-se a estatística descritiva. 

Resultados: Dos 3.029 procedimentos 

cirúrgicos realizados, 1.327 (43,8%) 

foram neurocirurgias e 1.702 (56,2%) 

ortopédicas. Desses, foram 

diagnosticados 89 (61,4%) ISC 

neurológicas e 56 (38,6%) ortopédicas, 

totalizando 145 ISC, com incidência 

global de 4,8%. Estima-se que a média 

do tempo de internação do paciente 

após a cirurgia sem infecção do sítio 

cirúrgico foi de 16,9 dias ±49,2 (0-

1099), enquanto no paciente com ISC 

foi de 40,2 dias ±57,3 (0-408). As ISC 

ocorreram em 50,3% (73) pacientes do 

sexo masculino. A média de idade foi de 

54,1 anos ±17,5 (18-87), apresentando 

uma mediana de 55 anos. Em relação 

aos fatores de risco associados à 

infecção de sítio cirúrgico: a média do 

tempo de internação pré-operatório em 

paciente com ISC foi de 15,2 dias ±56,3 

(0-351) e o tempo médio de duração de 

cirurgia foi de 3, 4 horas ±1,3 (2,0 -

9,4), com uma mediana de 3,1 horas; 

83,4% (121) obtiveram o potencial de 

contaminação da ferida operatória 

classificado em limpas; 12,4% (18) em 

potencialmente contaminadas; 2,8% 

(4) contaminadas; e 1,4% (2) limpas. O 

índice ASA referente a condição clínica 

do paciente, 38,6% (56), 34,5% (50) e 

17,2% (25) dos pacientes com ISC 

foram classificados com um escore III, 

II e I, respectivamente. A grande parte 

das ISC 87% (60) ocorreram em 

cirurgias de urgência e/ou emergência. 

89% (129) dos pacientes obtiveram 

alta e 11% (16) evoluíram para óbito. 

Conclusão: a incidência apresentou-se 

menor que estudos nacionais em 

cirurgias de grande porte, no entanto, 

evidenciou o tempo de internação 

prolongado entre os pacientes com ISC. 

Dessa forma, faz-se necessário 

incentivar a adoção de medidas de 

prevenção das infecções do sítio 

cirúrgico pelos profissionais de saúde a 

fim de minimizar possíveis 

complicações.  

 

Palavras-chaves:  Infecção Ferida 

Operatória, Vigilância Epidemiológica, 

Controle de Infecção.  

 

Escala para avaliação da 

assistência de enfermagem às 

pessoas vivendo com HIV – 

EAENF-PVHIV 

 

Nádia Bruna da Silva Negrinho, Elucir 

Gir 

 

Introdução: Com o advento do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) surgiu 

no cenário assistencial a necessidade 

de uma nova forma de abordagem com 
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a finalidade de estabelecer uma 

comunicação aberta entre os 

profissionais de saúde e as pessoas 

vivendo com HIV (PVHIV), além de 

estabelecer hábitos indispensáveis ao 

controle da doença. A inclusão da 

equipe de enfermagem na assistência 

às PVHIV, destaca-se pela importância 

dos diagnósticos de enfermagem para o 

planejamento das possíveis 

intervenções e qualificação destes 

profissionais para o atendimento 

humanizado, integral, individualizado e 

conduzido por conhecimentos 

científicos, fundamentado na 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE). Desta forma, é 

notório que as PVHIV serão 

beneficiadas de modo a colaborar para 

maior adesão ao tratamento e 

consequente aumento da expectativa e 

qualidade de vida. Assim, a elaboração, 

avaliação e adequação de programas de 

saúde envolvendo a opinião dos 

clientes é importante e tem sido 

estudado há tempos, porém na prática 

é observado escassez de instrumentos 

utilizados com esse propósito, 

especialmente quando o assunto é 

sobre qualidade do cuidado prestado 

pelos profissionais de saúde à PVHIV.  

 

Objetivo: Construir uma escala para 

avaliar a percepção da PVHIV referente 

à assistência enfermagem recebida 

(EAENF-PVHIV). Material e método: 

Trata-se de um estudo metodológico. A 

coleta de dados foi realizada nos 

Serviços de Atenção Especializada do 

município de Ribeirão Preto, Estado de 

São Paulo, Brasil. A amostra foi 

composta por: cinco profissionais de 

enfermagem especialistas na temática 

de HIV na fase de elaboração dos itens; 

16 PVHIV na validação semântica e 41 

PVHIV no pré-teste. Os dados foram 

inseridos em planilha Excel, com dupla 

digitação e uso de procedimento de 

validação. Após, utilizou-se análise 

estatística descritiva para a 

caracterização dos sujeitos segundo 

variáveis sociodemográficas e clínicas 

por meio do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), 

20.0. Resultados: Foram elaborados 78 

itens a partir da revisão integrativa da 

literatura, entrevista com especialistas 

na temática e consulta a Portaria sobre 

Regulamento de Serviços de Atenção às 

DST/HIV/Aids os quais foram 

submetidos à validação aparente e de 

conteúdo em que 29 itens foram 

excluídos e 56 itens do instrumento 

sofreram mudanças na redação. Após, 

16 PVHIV procederam à validação 

semântica do instrumento e 27 itens 

tiveram modificações e quatro foram 

excluídos e, por fim, foi aplicado o pré-

teste em 41 PVHIV. Conclusão: As 

etapas de elaboração dos itens, 

validação aparente e de conteúdo, 

validação semântica e pré-teste foram 

finalizadas com sucesso, após avaliação 

pelo comitê de especialistas atingindo 

as equivalências semânticas. A próxima 

etapa será a realização da avaliação das 

propriedades psicométrica da EAENF-

PVHIV que possibilitará o seu uso para 

avaliar o cuidado de enfermagem 

prestado às PVHIV e contribuirá para o 
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planejamento da assistência de 

enfermagem. 

 

Lesão renal aguda e terapia 

renal substitutiva em 

pacientes hospitalizados com 

covid-19 em diferentes 

momentos da pandemia no 

brasil 

 

Ventura, Vgj; Pereira, Pd, Marcolino, 

Ms; Farah, Kp; Ramos, Lef 

 

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) 

com necessidade de terapia renal 

substitutiva (TRS) foi descrita em 

pacientes com covid-19 e é considerada 

um fator preditivo para mortalidade. 

Além disso, sabe-se que a incidência, 

morbidade e óbitos relacionados à 

covid-19 variaram nos diferentes 

momentos da pandemia. Estudos 

mostraram incidência global de 

LRA/TRS entre 4-9,3%, mas são 

escassos dados brasileiros e de 

comparação entre as ondas da 

pandemia. Objetivos: Descrever as 

características dos pacientes com LRA, 

com necessidade de TRS relacionada à 

covid-19, em diferentes momentos da 

pandemia no Brasil. Material e 

Métodos: Trata-se de uma coorte 

retrospectiva multicêntrica, de 

pacientes consecutivos hospitalizados 

por COVID-19 em 39 hospitais, entre 

março de 2020 a março de 2022. 

Foram coletadas informações 

sociodemográficas, clínicas, 

laboratoriais e de imagem, durante a 

admissão e alta hospitalar ou óbito. 

Realizou-se a análise da distribuição 

dos dados e estabeleceu os períodos 

referentes as diferentes ondas da 

pandemia, considerando como valor de 

corte, a menor incidência da doença. 

Em seguida, calculou a incidência de 

LRA/TRS. O p-valor < 0,05 foi 

considerado estatisticamente 

significativo. Resultados: Este estudo 

envolveu um total de 1308 pacientes, 

sendo 466, 830 e 12 pacientes, nas 

ondas 1, 2 e 3, respectivamente. A 

idade mediana foi de 65 (56- 73) anos e 

64,7% eram do sexo masculino. 

Pacientes da onda 1 apresentaram 

maior prevalência de hipertensão 

arterial, insuficiência cardíaca, acidente 

vascular encefálico, obesidade e 

neoplasia maligna (Tabela 1). Quanto à 

sintomatologia à admissão hospitalar, 

os pacientes da onda 2 apresentaram 

mais algesia, diarreia e hiporexia 

(Tabela 1). Nos exames laboratoriais, 

foram observados menores níveis de 

leucócitos, neutrófilos, creatinina, 

proteína C-reativa e pCO2 nos 

pacientes da onda 2, comparado as 

demais ondas (Tabela 1). Além disso, 

pacientes da onda 3 apresentou 

menores valores para hemoglobina e 

pO2 (Tabela 1). Quanto aos desfechos, 

infecção nosocomial, insuficiência 

cardíaca e infarto agudo do miocárdio 

foram mais prevalentes nos pacientes 

da onda 3, comparado aos demais 

grupos (Tabela 1). Conclusão: Apesar 

dos pacientes da onda 2 apresentarem 

piores características clínicas e 



 

164 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

laboratoriais, comparados aos demais 

ondas, os pacientes da onda 3 

apresentaram pior prognóstico. Estes 

achados contribuem para uma melhor 

compreensão da evolução da pandemia 

e consequentemente para alocação 

eficiente dos recursos assistenciais e 

redução da morbimortalidade. 

 

Tabela 1. Características demográficas, clínicas e laboratoriais de pacientes 

hospitalizados com covid-19 e que evoluíram com LRA e necessidade de TRS, ao longo 

da pandemia no Brasil. 

 

Variáveis Total 

(n= 

1308)1 

Onda 1 

(n= 466)1 

Onda 2 

(n= 830)1 

Onda 3 

(n= 12)1 

p-valor2 

Sexo masculino 846 

(64,7%) 

303 (65%) 534 

(64,3%) 

9 (75%)  0,760 

Idade 65 (56-73) 66 (57-75) 64 (56-73) 57,5 (55-

62,8) 

0,016 

Comorbidades 

Doenças 

cardiovasculares 

     

Hipertensão arterial 856 

(65,4%) 

325 

(69,7%) 

528 

(63,6%) 

3 (25%) 0,001 

Insuficiência 

cardíaca 

72 (5,5%) 37 (7,9%) 35 (4,2%) 0 (0%) 0,018 

AVE isquêmico 34 (2,6%) 21 (4,5%) 13 (1,6%) 0 (0%) 0,008 

Sem DCV 397 

(30,4%) 

123 

(26,4%) 

267 

(32,2%) 

7 (58,3%) 0,009 

Doenças 

respiratórias 

     

Asma 70 (5,4%) 24 (5,2%) 46 (5,5%) 0 (0%) 0,897 

DPOC 85 (6,5%) 42 (9%) 41 (4,9%) 2 (16,7%) 0,005 

Doenças 

metabólicas 

     

Diabetes 501 

(38,3%) 

202 

(43,3%) 

298 

(35,9%) 

1 (8,3%) 0,002 

Obesidade (IMC > 

30) 

314 (24%) 104 

(22,3%) 

208 

(25,1%) 

2 (16,7%) 0,493 

Outras 

comorbidades 

     

Cirrose 6 (0,5%) 5 (1,1%) 1 (0,1%) 0 (0%) 0,078 

Doença renal 105 (8%) 47 57 (6,9%) 1 (8,3%) 0,100 



 

165 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

crônica (10,1%) 

Neoplasia maligna 38(2,9%) 21 (4,5%) 17 (2%) 0 (0%) 0,044 

Hábitos de vida 

Drogas ilícitas 3 (0,2%) 1 (0,2%) 2 (0,2%) 0 (0%) >0,999 

Etilismo 63 (4,8%) 19 (4,1%) 41 (4,9%) 3 (25%) 0,020 

Tabagismo atual 51 (3,9%) 23 (4,9%) 25 (3%) 2 (25%) 0,003 

Sintomas 

Adinamia 314 (24%) 119 

(25,5%) 

191 (23%) 4 (33,3%) 0,400 

Ageusia 93 (7,1%) 22 (4,7%) 70 (8,4%) 1 (8,3%) 0,030 

Anosmia 114 

(8,7%) 

33 (7,1%) 80 (9,6%) 1 (8,3%) 0,221 

Cefaleia 206 

(15,7%) 

60 

(12,9%) 

144 

(17,3%) 

2 (16,7%) 0,087 

Coriza 143 

(10,9%) 

49 

(10,5%) 

92 

(11,1%) 

2 (16,7%) 0,637 

Diarreia 197 

(15,1%) 

54 

(11,6%) 

142 

(17,1%) 

1 (8,3%) 0,019 

Dispneia 891 

(68,1%) 

322 

(69,1%) 

562 

(67,7%) 

7 (58,3%) 0,647 

Odinofagia 120 

(9,2%) 

40 (8,6%) 80 (9,6%) 0 (0%) 0,617 

Febre  659 

(50,4%) 

254 

(54,5%) 

401 

(48,3%) 

4 (33,3%) 0,050 

Hiporexia 190 

(14,5%) 

35 (7,5%) 154 

(18,6%) 

1 (8,3%) <0,001 

Mialgia 360 

(27,5%) 

114 

(24,5%) 

243 

(29,3%) 

3 (25%) 0,164 

Náusea / Vômito 155 

(11,9%) 

42 (9%) 112 

(13,5%) 

1 (8,3%) 0,045 

Tosse 587 

(44,9%) 

56 (12%) 523 (63%) 8 (66,7%) <0,001 

Dados da admissão 

Pressão arterial 

sistólica 

130 (120-

140) 

130 (120-

145) 

130 (120-

140) 

110 (95-

127,2) 

0,031 

Frequência cardíaca 88 (88-

100) 

89 (78-

120) 

87 (80-97) 102 (92-

104,5) 

0,076 

Frequência 

respiratória 

23 (20-28) 22 (20-26) 24 (20-28) 23 (18,5-

26) 

0,073 

Temperatura 36,5 (36- 36,6 (36- 36,5 (36,1- 36,8 (36- 0,715 
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37,2 37,3) 37,1) 37,3) 

Saturação O2 93 (89-95) 93 (88-96) 92,5 (89-

95) 

85 (80-96) 0,636 

Exames 

laboratoriais 

     

Hemoglobina 13,3 (12,1-

14,5) 

13,1 (11,7-

14,4) 

13,5 (12,3-

14,6) 

11,6 (10,6-

15,6) 

0,004 

Leucócitos 7733 

(5600-

10705) 

8100 

(5735-

11670) 

7400 

(5460-

10030) 

10425 

(8705-

11680) 

0,006 

Neutrófilos 6101,5 

(4217,2-

8702,8) 

6317,5 

(4300-

9556) 

5904,5 

(4124-

8205,2) 

8639 

(7057-

10447) 

0,016 

Linfócitos 842 (580-

1193) 

867,3 

(590,8-

1254) 

829 

(577,2-

1139,8) 

666 

(435,5-

902,5) 

0,202 

Plaquetas 176000 

(138000-

231550) 

181000 

(139775-

238000 

173000 

(138000-

222250) 

146500 

(140000-

222750) 

0,546 

Bilirrubina total 0,5 (0,3-

0,7) 

0,5 (0,3-

0,8) 

0,5 (0,3-

0,7) 

1 (0,8-1,3) 0,144 

Creatinina  1,2 (0,9-

1,7) 

1,3 (0,9-

1,9) 

1,1 (0,9-

1,6) 

1,3 (1-3,1) <0,001 

Lactato 1,6 (1,1-

2,1) 

1,5 (1,1-

2,1) 

1,6 (1,2-

2,2) 

1,2 (0,8-

2,3) 

0,231 

PCR 113 (58,8-

186,5) 

133 (71-

208) 

100,9 

(49,8-

177,2) 

104 (53-

146) 

<0,001 

AST 50 (35-75) 47,7 (33-

74) 

51,6 (37 -

77,2) 

49 (49-49) 0,320 

ALT 35 (23,9-

56) 

33,4 (24-

53) 

35 (23-60) 31 (27,5-

34,5) 

0,626 

pH 7,4 (7,4-

7,4) 

7,4 (7,3-

7,4) 

7,4 (7,4-

7,5) 

7,4 (7,2-

7,5) 

<0,001 

pCO2 34 (30,2-

39) 

35 (30,22-

40,7) 

33,8 (30,3-

37,9) 

38,8 (28-

43,1) 

0,024 

pO2 69,5 (58-

86) 

72 (58-

95,9) 

68 (57,6-

81,3) 

62,9 (62-

66,1) 

0,005 

Bicarbonato 22 (19,5-

24,1) 

21,5 (18,8-

24) 

22,2 (20-

24,3) 

21,8 (19,2-

24,9) 

0,021 



 

167 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

Desfechos 

Ventilação 

mecânica qualquer 

momento 

1235 

(94,4%) 

442 

(94,8%) 

782 

(94,2%) 

11 

(91,7%) 

0,584 

Choque séptico 834 

(63,8%) 

298 

(63,9%) 

525 

(63,3%) 

11 

(91,7%) 

0,127 

Infecção 

nosocomial 

624 

(47,7%) 

184 

(39,5%) 

431 

(51,9%) 

9 (75%) <0,001 

Insuficiência 

cardíaca (nova ou 

crônica 

descompensada) 

62 (4,7%) 35 (7,5%) 26 (3,1%) 1 (8,3%) 0,001 

IAM 41 (3,1%) 16 (3,4%) 23 (2,8%) 2 (16,7%) 0,048 

Miocardite 9 (0,7%) 3 (0,6%) 6 (0,7%) 0 (0%) >0,999 

Hemorragia 799 

(61,1%) 

284 

(60,9%) 

506 (61%) 9 (75%) 0,674 

Trombose vascular 137 

(10,5%) 

55 

(11,8%) 

82 (9,9%) 0 (0%) 0,343 

Óbito 1051 

(80,4%) 

359 (77%) 682 

(82,2%) 

10 

(83,3%) 

0,072 

1Valores em números (porcentagem) ou média (intervalo interquartil). 2Teste de 

Wilcoxon e Teste exato de Fisher. IAM: Infarto agudo do miocárdio; LRA: lesão renal 

aguda; TRS: terapia renal substitutiva. 

 

Assistência de enfermagem às 

pessoas vivendo com HIV: um 

relato de experiência 

  

Nádia Bruna da Silva Negrinho, Maria 

Cristina Mendes de Almeida Cruz, 

Elucir Gir 

 

 Introdução: De acordo com o 

Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/Aids (UNAIDS), no mundo, 

até o fim de 2020, existiam 37,7 

milhões de pessoas vivendo com HIV 

(PVHIV). No Brasil, de acordo com os 

dados do Ministério da Saúde, de 2007 

até junho de 2021 foram notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) 381.793 casos de 

HIV, sendo que em 2020, foram 

diagnosticados 32.701 novos casos de 

infecção e 29.917 casos de Aids. A 

equipe de enfermagem representa o 

maior número de profissionais na 

equipe de saúde e atua desde o 

aparecimento dos primeiros casos de 

Aids no Brasil. É imprescindível que 

estes estejam capacitados para realizar 

um atendimento humanizado, integral, 

individualizado e conduzido por 

conhecimentos científicos, 

fundamentado na Sistematização da 
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Assistência de Enfermagem (SAE) 

destinada às PVHIV. Objetivo: 

Identificar o papel da equipe de 

enfermagem no cuidado às PVHIV. 

Material e método: Estudo descritivo, 

do tipo relato de experiência. Foi 

realizado entrevista com uma 

enfermeira coordenadora que atua no 

Centro de Referência em 

Especialidades de um município do 

interior paulista, em julho de 2018 e 

com uma duração de 30 minutos. 

Resultados: Segundo a entrevistada, o 

enfermeiro realiza a primeira consulta 

aos casos novos de HIV, na qual 

desenvolve o processo de enfermagem 

e a SAE. As consultas de 

acompanhamento são realizadas pelos 

auxiliares e técnicos de enfermagem 

resultando na maior proximidade 

destes profissionais com as PVHIV. 

Ainda que o médico esteja mais focado 

na doença propriamente dita, o 

enfermeiro consegue ter uma visão 

diferenciada, identificando as 

necessidades de nível psicobiológico, 

psicossocial e psicoespiritual, o que 

pode causar impacto na adesão ao 

tratamento e condição de saúde da 

PVHIV. Além do mais, possui papel 

fundamental nas consultas do Centro 

de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

sendo decisivo para a adesão ao 

tratamento, combate a disseminação do 

vírus, diminuição de agravos e 

educação em saúde.  Discussão: O 

serviço de saúde implementou a SAE, 

considerando esta estratégia uma 

possibilidade para identificar as 

necessidades individuais específicas, 

contribuindo com a prescrição de 

cuidados de enfermagem assertivos na 

busca de impactar positivamente na 

prevenção de novos casos e diminuição 

de agravos. Porém, na prática o 

planejamento não foi implementado 

em todas as consultas. Este fato pode 

ser justificado pelas dificuldades que a 

adesão da SAE enfrenta como, por 

exemplo, a resistência dos 

profissionais, baixa qualidade na 

formação acadêmica, falta de recursos 

e a sobrecarga do enfermeiro. 

Conclusão: A equipe de enfermagem, 

especialmente o enfermeiro, por meio 

da SAE atua na prevenção, tratamento e 

reabilitação em saúde que são 

elementos chaves para um desfecho 

favorável no acompanhamento dessa 

população, resultando na melhoria da 

adesão ao tratamento e no controle da 

disseminação da doença por meio da 

realização de um atendimento de 

qualidade. 

 

 

Investigação de surto de 

Acinetobacter baumanii 

multidroga resistente no 

Centro de Terapia Intensiva 

de um hospital público de 

Belo Horizonte, na segunda 

onda da pandemia SARS- 

Cov2. 

 

Lilian Kelen de Aguiar, Luciene 

Dornellas, Laura Vieira, Camila 

Campos, Wagner Luis de Oliveira, 
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Giovana da Silva Ferreira, Isabela 

Coelho Gomes, Simony Gonçalves, Edna 

Marileia Leite Meireles. 

 

Introdução: O Acinetobacter baumannii 

multidroga resistente (MDRO) está 

entre os agentes causadores de surtos 

no ambiente hospitalar. A Câmara 

Técnica de Resistência Microbiana em 

Serviços de Saúde (CATREM/Anvisa) 

definiu o Acinetobacter spp. como um 

dos microrganismos prioritários para 

as ações estratégicas de redução da 

disseminação nos serviços de saúde do 

país, eleito por critérios de relevância 

epidemiológica no âmbito nacional, 

bem como por sua importância clínica. 

O relatório de investigação do surto 

auxilia na compreensão do evento, 

observando o comportamento do 

mesmo e sua tendência.  

 

Objetivos: identificar a prevalência e 

fatores de risco associados ao aumento 

de Acinetobacter baumanii multidrogas 

resistentes no Centro de Terapia 

Intensiva adulto de um hospital público 

de Belo Horizonte.  

 

Metodologia: Estudo retrospectivo, 

com base em 463 culturas positivas 

para Acinetobacter baumannii, 

realizadas no período de janeiro a 

setembro de 2021, no Hospital Risoleta 

Tolentino Neves, e análise dos check 

lists de auditorias do setor. Resultados: 

Foi identificado que 55,7% (258) das 

culturas positivas para Acintobacer 

baumannii eram provenientes do CTI, 

sendo que 98,8% (255) dessas 

apresentaram sensibilidade apenas a 

um ou dois antimicrobianos (X-MR), 

Polimixinas B e E, Gráfico 1. As coletas 

se referiram 60,8% (155) minibal e 

aspirado traqueal, 22,7% (58) swab 

nasal e perianal, 8,6% (22) 

hemocultura, 6,3% (16) ponta de 

cateter, 1,2% (03) fragmentos de 

tecido e 0,4% (01) urina, Gráfico 2. Foi 

observado a partir dos check lists a 

importância do ambiente hospitalar 

como principal foco de contaminação 

desses pacientes e falhas nas medidas 

de isolamento privativo e de 

isolamento precoce dos pacientes, 

assim como do uso adequado de 

equipamentos de proteção individual e 

da higienização das mãos. Após a 

instituição das medidas de controle 

descritas em plano de ação, 

observamos queda progressiva da 

prevalência de culturas positivas para 

Acinetobacter baumanii X-MR em julho, 

voltando a subir em agosto e 

apresentando queda expressiva em 

setembro. Conclusões: O 

monitoramento ocorreu por 6 meses 

com tendência de queda. A rotina 

semanal de coleta de swab de vigilância 

no CTI foi preponderante para o 

reconhecimento do aumento da 

prevalência desse microrganismo. O 

CTI funcionou como CTI – COVID no 

período de março de 2020 até agosto 

de 2021 e a partir de setembro de 2021 

retornou a sua categoria convencional. 

Dessa forma, observamos que a causa 

do aumento da prevalência de 

A.baumanni X-MR pode estar associada 

a pacientes de longa permanência, 
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pacientes Covid-19 com coinfecções, 

assim como o grande número de 

infecção do trato respiratório e de 

colonização do trato intestinal. A 

eficiência das ações se baseou na 

integração da equipe multiprofissional 

para a compreensão da complexidade 

dos eventos.  
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de Vigilância Sanitária. Gerência de 

Vigilância e Monitoramento em 
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Saúde (GGTES). Critérios Diagnósticos 

de Infecções Relacionadas à Assistência 

à Saúde. 2ª ed. atualizada. 2017. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Gerência de Vigilância e 

Monitoramento em Serviços de Saúde 

(GVIMS). Comunicado de Risco 

002/2013. Atualização do Comunicado 

de Risco 001/2013- GVIMS/GGTES-

Anvisa, que trata da Circulação de 

micro organismos com mecanismo de 

resistência denominado “New Delhi 

Metalobectalamase” ou NDM no Brasil 

BRASIL. Gestão de Riscos e 

Investigação de Eventos Adversos 

Relacionados à Assistência à Saúde. 

Brasília: Anvisa, 2017. 

OPAS. Módulos de Princípios de 

Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Manual do facilitador de 

grupos / Organização Pan-Americana 

da Saúde. Brasília : Organização Pan-

Americana da Saúde ; Ministério da 

Saúde, 2010. 94 p.: il. 7 volumes. 

 

 

Gráfico 1: Prevalência de Acinetobacter baumannii X-MR no Centro de Terapia 

Intensiva Adulto, janeiro a setembro 2021, N=255. 
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Gráfico 2: Material biológico identificado com Acinetobacter baumannii X-MR no 

Centro de Terapia Intensiva Adulto, janeiro a setembro 2021, N=255. 

 
 

A importância das 

plataformas de business 

intelligence para análises e 

reflexão dos dados de um 

hospital de grande porte de 

Belo Horizonte/Minas Gerais 

 

Camila Jacques Cruz 1, Viviane Lima 

Nascimento2, Neila Natasha Chaves 

Félix3 

 

Introdução: A evolução da internet e a 

inovação das tecnologias têm 

influenciado e afetado diretamente o 

dia a dia das pessoas e das 

organizações. Na área da saúde isso 

não foi diferente, hoje, possuir um 

corpo clínico sólido e uma estrutura 

adequada não é o suficiente. É 

necessária a inserção de tecnologias 

que auxiliem para uma gestão eficiente 

com tomada de decisões assertivas e 

ágeis. Neste cenário as plataformas de 

business intelligence (BI) ganham 

destaque, uma vez que são um 

“software” que realiza coleta, 

organização e análise de dados e 

indicadores¹. Percebendo essa 

necessidade, o Serviço de Controle de 

Infecções (SCIH) e o Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

(NUVEH) do hospital em questão, 

desenvolveram um projeto de 

implementação de um Data Warehouse 

(DW) com uso de BI. Objetivos: 

Abordar a importância do investimento 

de tecnologias de BI visando aumentar 

o poder de tomada de decisão ágil, 

segurança e a confiabilidade dos 

dados². Material e métodos: Trata-se de 

um relato de caso do projeto 

desenvolvido pelo SCIH e pelo NUVEH 

juntamente com o setor de tecnologia 

da informação (TI). Foi realizado 

levantamento das necessidades dos 

setores, bem como a estrutura da 

instituição para desenvolver a 

ferramenta, mediante os resultados foi 
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necessária a contratação de uma 

empresa terceirizada que ficou 

responsável pela construção do DW e 

posterior repasse para a TI da 

instituição. Foi realizado mapeamento 

dos sistemas transacionais utilizados 

na instituição e de interesse para o 

SCIH e para o NUVEH, posteriormente 

foram definidas as regras de negócios 

para a construção dos relatórios a 

serem vistos na ferramenta de 

visualização dos dados (Power BI). 

Resultados: A estrutura do DW 

encontra-se finalizada, o projeto está 

em fase final de ingestão de dados e 

validação de relatórios. O Power BI já 

está disponível para utilização sendo 

possível a extração de dados e 

relatórios bem como realizar análises 

(anexo 1). Conclusão: Ainda que sem a 

finalização total do projeto é possível 

identificar que a tecnologia de BI 

proporcionou melhorias  para a 

instituição. Os setores envolvidos 

utilizavam cerca de 4 sistemas 

somados a uma série de planilhas para 

extrair dados com a possibilidade de 

erros, hoje com o DW, todos os dados 

estão em um único ambiente. Através 

da implantação das plataformas de BI 

se torna possível e de forma ágil a 

mitigação dos erros de consolidação 

dos dados; o monitoramento em tempo 

real e remotamente; ganho em 

performance e agilidade na tomada de 

decisões; maior otimização na gestão 

de prazos, análise de riscos e 

rastreamento preciso de informações 

antecipando a identificação de falhas3,4. 

Quando uma instituição adota 

tecnologias de BI integrado ao sistema 

de gestão, ela passa a contar com uma 

tecnologia que além de armazenar 

dados de diferentes áreas, também 

entrega conhecimento qualificado ao 

integrar pessoas, departamentos e 

informações, tornando a análise mais 

ampla com alto valor para a instituição 

e seus administradores³. 

 

Descritores: plataformas de business 

intelligence. 

 

Referências:  

7 benefícios estratégicos que o BI pode 

trazer para um hospital. Wareline 

tecnologia em saúde. 

ROHELLEC, A. L.; MORAIS, S. Gestão 

Integrada de Sistemas de Saúde. O 

exemplo da Portugal Telecom.  

Ferramenta facilita o controle e 

prevenção de infecções hospitalares.  

O poder das soluções de BI para lidar 

com indicadores hospitalares. 
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Anexo 1. Painel do Power BI - Relatório Acompanhamento de Evento infeccioso 

cirúrgico. Belo Horizonte - MG, 2022. 
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Introdução: Os pacientes 

transplantados renais (PTR) parecem 

evoluir com piores prognósticos para a 

Covid-19, com maiores taxas de 

hospitalização e de mortalidade, em 

relação aos pacientes não 

transplantados. Apesar da importância, 

ainda são escassos os estudos dos 

impactos da Covid-19 em PTR, 

sobretudo na América Latina. Objetivo: 

Avaliar as características clínicas, 

laboratoriais e desfechos de PTR 

infectados por SARS-CoV-2, em uma 

coorte de pacientes brasileiros. 

Materiais e métodos: Trata-se de uma 

coorte retrospectiva multicêntrica que 

incluiu pacientes consecutivos 

hospitalizados entre outubro de 2020 e 

março de 2022, em 39 hospitais 

brasileiros. Para análise, os pacientes 

foram pareados de acordo com a 

realização ou não de transplante renal, 

por idade, sexo, hospital e insuficiência 

renal crônica. As variáveis foram 

coletadas usando a técnica propensity 

score matching 4:1, sem forçar o 

modelo a encontrar pares não ideais. 

As análises obtiveram p - valor 

significativo. Resultados: Este estudo 

envolveu um total de 171 pacientes, 

sendo 38 transplantados e 133 

controles. A idade mediana do grupo 
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PTR foi de 57 (47- 67) anos e 66,7% 

eram do sexo masculino. Quanto à 

sintomatologia à admissão hospitalar, 

os PTR apresentaram mais diarreia 

(44,7% vs. 15,0%, p<0,001) e a 

frequência de outros sintomas foi 

similar entre os grupos. Nos exames 

laboratoriais, foram observados 

menores níveis de hemoglobina, 

leucócitos, sódio, alanina 

aminotransferase, pCO2 arterial e 

bicarbonato de sódio no comparado 

aos não transplantados (Tabela 1). 

Além disso, este grupo também 

apresentou maiores valores para 

creatinina, proteína C-reativa, uréia e 

SpO2/FiO2 (Tabela 1). Quanto aos 

medicamentos utilizados durante a 

internação, os PTR necessitaram, com 

maior frequência, de aminas vasoativas 

(47,4% vs. 28,6%, p=0,048) e heparina 

não fracionada (39,5% vs. 20,3%, 

p=0,027) quando comparados aos 

controles. Os desfechos (admissão ao 

CTI, necessidade e tempo de uso de 

ventilação mecânica, desenvolvimento 

de choque séptico e óbito) foram 

similares entre os grupos (Tabela 1). 

Conclusão: Os resultados 

demonstraram pior apresentação 

clínica e achados laboratoriais entre os 

PTR, no entanto, não foi observado pior 

prognóstico em comparação aos 

controles. 

  Tabela 1. Comparação entre pacientes com covid-19 transplantados versus não 

transplantados. 

  Variáveis Total Pacientes 

transplantado

s renais 

Pacientes 

controle 

p-valor2 

  N= 1711 N= 381 N= 1331 

  Uso de medicamentos prévios à internação 

  Corticoide oral 33 (19,3%) 28 (73,7%) 5 (3,8%) <0,001 

  Imunossupressor 41 (24%) 35% (92,1%) 6 (4,5%) <0,001 

  Não utiliza 

corticóide ou 

imunossupressor 

120 (70,2%) 2 (5,3%) 118 (88,7%) <0,001 
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  Sintomas 

  Diarreia                      37 (21.6%)           17 (44.7%)              20 (15.0%)                 <0.001 

  Uso de medicamentos durante a internação 

  Heparina não 

fracionada 

42 (24,6%) 15 (39,5%) 27 (20,3%) 0,027 

  Heparina não 

fracionada 

profilática 

32 (18,7%) 12 (31,6%) 20 (15,0%) 0,038 

  Aminas 

vasoativas 

56 (32,7%) 18 (47,4%) 38 (28,6%) 0,048 
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  Avaliação clínica 

  FiO2 0,2 (0,2, 0,3) 0,2 (0,2, 0,3) 0,3 (0,2, 0,3) 0,030 

  PaO2/FIO2   

277,5 (207,1, 

360,0) 

322,4 (258,1, 

423,6) 

255,0 (193,5, 

317,9) 

0,035 

  SF ratio 370,8 (284,4, 

447,6) 

442,9 (304,2, 

452,4) 

346,4 (278,3, 

433,3) 

0,004 

  Dados laboratoriais 

  Hemoglobina 

(g/L) 

13,3 (12,0, 

14,3) 

12,3 (10,5, 

13,4) 

13,4 (12,3, 

14,7) 

<0,001 

  Leucócitos 

(cels/mm3) 

843,0 (591,0, 

1,235,0) 

654,0 (507,0, 

937,0) 

883,0 (632,8, 

1,268,5) 

0,022 

 Proteína C-

reativa (mg/L) 

42,4 (18,1, 

112,3) 

68,6 (23,2, 

163,5) 

33,7 (15,9, 

92,1) 

0,037   

 Ureia (mg/dL) 41,0 (31,0, 

63,0) 

62,5 (40,8, 

90,3) 

37,0 (29,0, 

57,0) 

<0,001   

 Creatinina 

(mg/dL) 

1,0 (0,8, 1,6) 1,7 (1,3, 2,9) 0,9 (0,8, 1,2) <0,001   

 Sódio (mmol/L) 136,0 (133,0, 

139,0) 

135,0 (133,0, 

137,0) 

136,0 (135,0, 

139,0) 

0,019   

 Alanina 

aminotransferase 

(U/L) 

35,0 (21,0, 

54,0) 

23,0 (20,0, 

31,5) 

43,5 (24,0, 

67,8) 

0,004   

 pH 7,4 (7,4, 7,5) 7,4 (7,3, 7,4) 7,4 (7,4, 7,5) <0,001   
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 pCO2 arterial 

(mmHg) 

32,1 (28,4, 

36,6) 

28,8 (24,4, 

31,9) 

33,5 (29,6, 

37,5) 

0,001   

 HCO-
3 (mEq/L) 21,6 (18,6, 

24,4) 

18,0 (14,0, 

20,0 

23,0 (20,9, 

25,5) 

<0,001   

Desfechos           

Admissão ao CTI   93 (54.4%) 21 (55.3%) 72 (54.1%) >0.999   

Uso de ventilação 

mecânica 

63 (36.8%) 18 (47.4%) 45 (33.8%) 0.182   

Tempo de uso de 

ventilação 

mecânica 

12.0 (8.0, 

23.0) 

15.5 (9.2, 

27.2) 

12.0 (7.0, 

21.5) 

0.257   

Choque séptico 26 (15.2%) 10 (26.3%) 16 (12.0%) 0.057   

Óbito 54 (31.6%) 16 (42.1%) 38 (28.6%) 0.166   

¹Estatísticas apresentadas: n (%); Mediana (IQR). ²Testes estatísticos realizados: 

teste de Wilcoxon e Teste exato de Fisher. Legenda: Alanina aminotransferase 

TGP/ALT; FiO2: fração inspirada de oxigênio; HCO-
3: bicarbonato de sódio; pCO2: 

pressão parcial de gás carbônico; pO2: pressão parcial de oxigênio; SF ratio: 

saturação de oxigênio/fração inspirada de oxigênio; CTI: centro de terapia 

intensiva. 
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Introdução: As Infecções Relacionadas 

à Assistência à Saúde (IRAS), segundo a 

Organização Mundial de Saúde, estão 

entre as principais causas de morte no 

ambiente de saúde1. De acordo com a 

portaria 2616/2012 as IRAS são 

definidas como infecções adquiridas 

após a admissão do paciente nas 

unidades assistenciais. Apesar de anos 

de aprimoramento das técnicas, ainda 

existem falhas atreladas aos cuidados 

assistenciais, entretanto, a adoção de 

medidas simples nos cuidados 

prestados podem prevenir e reduzir os 

riscos de IRAS. Assim, o uso de 

protocolos e ferramentas 

sistematizadas agregam no 

monitoramento e avaliação dos 

processos assistenciais, a fim de 

prevenir e controlar eventos adversos 

infecciosos1. Os indicadores de 

qualidade são ferramentas 

indispensáveis para o gerenciamento 

dos processos. Seus resultados refletem 

a performance da assistência e 

possibilitam avaliar as metas e as 

conformidades  dos processos de 

acordo com os protocolos vigentes, 

auxiliando na melhoria contínua da 

assistência3. Objetivo: Apresentar a 

ferramenta de acompanhamento do 

percentual de conformidade de adesão 

às boas práticas de prevenção de IRAS 

e seus possíveis desdobramentos. 

Metodologia: O Serviço de Controle de 

Infecção realiza mensalmente nas 

unidades assistenciais a auditoria que 

engloba as boas práticas relacionadas à 

prevenção das infecções: corrente 

sanguínea, trato urinário, trato 

respiratório, prevenção de infecção do 

sítio cirúrgico, precauções, além da 

limpeza do ambiente hospitalar. O 

indicador possui meta de 80% de 

conformidade na adesão às medidas e é 

realizado trimestralmente mediante a 

transcrição dos dados das auditorias 

mensais para formulário (anexo 1) e 

posterior análise dos resultados, bem 

como a comparação e definição de 

estratégias e ações, além da associação 

dos resultados com a incidência de 

IRAS. Resultados: Por meio do 

indicador foi possível identificar que no 

1º trimestre de 2022, todos os sítios 

encontram-se acima da meta de 80% 

de conformidade, e que os sítios de 

maior fragilidade, mesmo que acima da 

meta, são: prevenção de sepse, 

prevenção de infecção do trato urinário 

e prevenção de infecção de sítio 

cirúrgico. Em comparação com o 

trimestre anterior houve queda na 

conformidade de todos os itens, 

indicando necessidade de reforçar as 

medidas. Conclusão: A aplicação da 

ferramenta ainda é recente, sendo 

necessário maior tempo de utilização, 

para elucidar mais os dados. De acordo 

com os compilado do indicador 

apresentado, observa-se que após a 

implementação foi possível identificar 

quais são os processos que possuem 

menor taxa de conformidade de adesão 

aos protocolos de prevenção de IRAS, e 

possibilitou a intervenção do SCIH 

junto aos setores, assegurando ao 

paciente uma assistência segura e 

reduzindo o risco de eventos adversos. 
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Anexo 1. Formulário do compilado dos dados das auditorias mensais. Belo Horizonte - 

MG, 2022. 

 
 

Anexo 2. Acompanhamento do Indicador de Boas Práticas. Belo Horizonte - MG, 2022. 
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Introdução: As infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) constituem 

evento adverso importante, refletindo 

na segurança do paciente e na 

qualidade da assistência prestada, além 

de elevar consideravelmente os custos 

hospitalares. Entretanto, com a adoção 

das medidas de prevenção, grande 

parte delas pode ser evitada. Neste 

sentido, as auditorias internas 

periódicas são de extrema importância, 

pois visam identificar falhas e 

condições irregulares que predispõe ao 

evento adverso, caracterizando 

instrumento de melhoria contínua 

(BRASIL, 2017). Objetivo: Este estudo 

tem por objetivo descrever o processo 

de auditoria interna do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 

trazendo à luz seus desafios e 

desdobramentos em unidade de 

terapia intensiva pós-operatória de alta 

complexidade. Metodologia: Foi 

realizada visita técnica com avaliação 

dos processos assistenciais e normas 

técnicas, sendo visualizadas 

fragilidades que repercutem 

diretamente na segurança do paciente, 

sendo as mais prevalentes as 

relacionadas à higienização do 

ambiente hospitalar; à disponibilidade 

e acondicionamento dos insumos para 

a higiene das mãos; nos itens de 

precaução e isolamento e também 

relacionadas às medidas de controle e 

prevenção dos principais sítios de IRAS 

(pneumonia, sepse e infecção do trato 

urinário), especialmente os 

relacionados aos dispositivos invasivos. 

Conclusão: É imprescindível que a 

inspeção técnica seja realizada com a 

presença de um membro do setor 

auditado ou que o repasse e a discussão 

das não conformidades ocorram em 

tempo hábil para correção e prevenção 

de novas falhas. As estratégias 

norteadoras das boas práticas, bem 

como normas, portarias e resoluções, já 

citadas há mais de vinte anos, visam 

direcionar os serviços de saúde na 

execução de ações que aumentem a 

qualidade dos processos assistenciais, 

contribuindo com a segurança ao 

paciente. Neste sentido, faz-se 

necessário que o setor auditado, com o 

apoio do SCIH, implemente estratégias 

e intervenções sistematizadas que 

reduzam, a um mínimo aceitável, o 

risco de danos desnecessários aos 

pacientes.  
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triagem de assintomáticos. 
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França, Nathalia Ferreira, Adelino de 

Melo Freire Júnior, Ana Carolina Fialho 

Dias, Target Medicina de Precisão. 

 

Introdução: A COVID19 doença 

vascular e respiratória aguda grave 

causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2, 

contabilizou até o final de junho de 

2022, mais de 500 milhões de casos 

confirmados em todo o planeta e mais 

de 6 milhões de óbitos. Estima-se que, 

80% dos infectados apresentem 

quadro leve ou são assintomáticos, 

porém, ainda capazes de transmitir o 

vírus. Aumentar a testagem para SARS 

CoV 2 é fundamental no controle das 

taxas de infecção, entretanto, no 

contexto pandêmico, a disponibilidade 

de insumos para diagnóstico e os 

custos do exame padrão ouro, RT-PCR, 

se mostraram limitadores. Desde modo, 

o estabelecimento de tecnologias que 

permitam uma testagem em massa de 

alto rendimento com custos reduzidos 

é de extrema relevância. Objetivo: Para 

tanto avaliamos o desempenho da 

estratégia de testagem de pool de 

amostras na triagem de pessoas 

assintomáticas, infectadas por SARS-

CoV-2. Materiais e Métodos: A 

estratégia de agrupamento de amostras 

foi limitada a pacientes assintomáticos 

e sem ciência de contatos de risco nos 

últimos 7 dias, oriundos de escolas e 

empresas que estavam retomando suas 

atividades presenciais. Entre Março e 

Dezembro de 2021, 2465 indivíduos 

foram testados pela estratégia 

apresentada,  esses foram organizadas 

em 551 agrupamentos As amostras de 

swab nasofaríngeo em meio 

DMEM/tiocianato de Guanidina (0.8M) 

foram organizadas em grupos de no 

máximo 5 pacientes. De cada amostra, 

100μl de meio de coleta foi 

homogeneizado em pool e, a partir 

desse mix, procedeu-se a extração de 

RNA e realização da RT-PCR (protocolo 

do CDC). Os pools nos quais 

verificamos amplificação mesmo que 

tardia para N1 e/ou N2 foram 

considerados positivos e cada amostra 

desse agrupamento foi testada 

individualmente pelo mesmo protocolo 

de reação. Resultados: Essa estratégia 

permitiu a triagem rápida de casos 

positivos em população de prevalência 

esperada baixa com redução de 75% no 

número de testes realizados. Se 

comparados os valores de CT do pool 

com a amostra identificada com a 

positiva do agrupamento, a variação foi 

de 10-15%. Usando o questionário 

clínico como apoio na seleção das 

amostras para agrupamento foi 

possível, mesmo nos momentos onde 

as taxas de transmissão se mantiveram 

altas, que apenas 3,4% dos pools 



 

182 
 

__________________________  Rev. Min. Epidemiologia e Controle de Infecção  ____________________________ 

testassem positivo ou inconclusivo 

para COVID19. Destaca-se a relevância 

de considerar toda amplificação de 

RNA viral, mesmo que tardiamente, 

para condução de retestagem 

individual das amostras como ponto de 

atenção para evitar falsos negativos. 

Conclusão: Os dados apresentados são 

sugestivos de que a testagem para 

COVID19 por RT-PCR em pool de 

amostras é uma alternativa rápida e 

econômica para testagem em massa. No 

momento atual de flexibilização das 

medidas de restrição, tal método pode 

contribuir no aumento da segurança 

para retomada das atividades 

cotidianas.  

 

O papel do serviço de controle 

de infecção hospitalar na 

vigilância intra-hospitalar da 

transmissão da covid-19. 

 

Karina Aparecida Versiani, Neila 

Natasha Chaves Félix 

 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

responsável pela doença denominada 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

surgiu pela primeira vez em dezembro 

de 2019, em Wuhan na China. Sendo 

capaz de causar doença no trato 

respiratório através do contato direto e 

indireto com pessoas infectadas ou 

ainda por procedimentos que gerem 

aerossol (SANTOS,V.B et al, 2021). O 

ambiente hospitalar é um local de risco 

para a transmissão da COVID-19, com 

chance de surto e comprometimento de 

pacientes susceptíveis a evolução para 

a doença grave. Assim, medidas como 

rastreio por testes laboratoriais, 

precaução respiratória e contato para 

casos suspeitos e confirmados, coorte, 

fluxos e manejos desses pacientes 

foram empregados para evitar essa 

transmissão (PROENÇA, S.V. F; et al, 

2022). Dessa forma, o nosso objetivo 

foi relatar a operacionalização do plano 

de contingência na vigilância intra-

hospitalar da transmissão da COVID-

19. 

Trata-se de um estudo descritivo, do 

tipo relato de experiência, sobre o 

planejamento de ações para a 

contingência de vigilância intra-

hospitalar da transmissão da COVID-

19, em um hospital de grande porte em 

Belo Horizonte. As admissões de 

pacientes suspeitos de COVID-19 na 

instituição iniciaram em março de 

2020. Nessa época foi estabelecida a 

separação dos setores COVID e não 

COVID, criado fluxos de entrada e 

transporte dos pacientes com 

suspeita/confirmação da doença. 

Restringido a circulação de visitantes e 

acompanhantes no hospital, instituído 

coorte para os pacientes com 

suspeita/confirmação da COVID-19, 

assim como, a precaução respiratória e 

contato. Visando a otimização dos 

coortes e manejo dos pacientes foi 

adquirido equipamento e insumos para 

a realização de testes laboratoriais 

diagnósticos da COVID com liberação 

de resultado em 1 hora. Em meados de 

agosto de 2020, conforme critério 
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epidemiológico da Anvisa foram 

notificados os primeiros casos de 

transmissão do vírus nas enfermarias 

clínicas do hospital.  

No período de agosto de 2020 a maio 

de 2022 foram atendidos 6597 

pacientes positivos para a COVID e 

foram identificados 159 pacientes 

confirmados com COVID intra-

hospitalar durante sua hospitalização, 

sendo a maioria em enfermarias (95%) 

e UTI (5%). A COVID intra hospitalar 

representou 4% das IRAS da instituição 

e representou 0,02% em densidade de 

incidência. Embora o hospital adotasse 

medidas de prevenção da transmissão 

intra-hospitalar, ocorreram casos que 

podem ser relacionados às visitas e 

acompanhantes, permitidos por Lei, e 

ao comportamento dos indivíduos na 

adoção das medidas estipuladas na 

instituição e a estrutura hospitalar de 

uma instituição centenária com 

enfermarias de 6 leitos dificulta o 

coorte e a promove maior circulação 

para uso de sanitário. Objetivando a 

agilidade no resultado laboratorial e 

coorte por tipo de germe, foram 

adquiridos testes rápidos de antígeno 

para a COVID conjugados com 

Influenza A e B. O fluxo já instituído de 

transferência para unidade respiratória 

quando identificado paciente 

sintomático e a vigilância dos 

contactantes foi reforçado aos 

profissionais assistenciais. 
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Acompanhamento do egresso 

cirúrgico e o impacto na taxa 

de densidade de incidência da 

isc em hospital dia com perfil 

de cirurgias plásticas 

 

Neila Natasha Chaves Félix 

 

A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é 

uma das principais infecções 

relacionadas à assistência à saúde no 

Brasil, ocupando a terceira posição 

entre todas as infecções em serviços de 

saúde e compreendendo 14% a 16% 

daquelas encontradas em pacientes 

hospitalizados.  Em 1999 o Ministério 

da Saúde relatou uma taxa de ISC de 

11% do total de procedimentos 

cirúrgicos analisados. 

Em hospitais com perfil de cirurgias de 

menor porte se torna frágil o 

acompanhamento e os registros de 
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infecções em sua maioria por que a 

taxa é baseada em cartas-respostas dos 

cirurgiões ou reinternações para 

reabordagem que podem acontecer em 

outras instituições de saúde e também 

pela ausência de acompanhamento no 

pós-alta por profissional específico do 

Serviço de Controle de Infecções. 

(OLIVEIRA, et al. 2007). O objetivo 

desse estudo, comparativo e descritivo 

é demonstrar o impacto na taxa de 

IRAS de um hospital de pequeno porte 

com uma média de 5,1%/mês sendo a 

sua prevalência cirurgias plásticas 

entre as metodologias de carta- 

resposta do cirurgião e a busca fonada. 

Em 2021 a instituição iniciou a 

metodologia de busca dos egressos 

fonada pela enfermeira do controle de 

infecção e quando 

recebido/encontrado sinais e sintomas 

de infecções os mesmos foram 

transcritos em sua integralidade. 

Foram identificadas 19 IRAS, sendo 

79% (15) através da busca fonada e 

21% (4) pela carta do cirurgião. 

Observa-se o aumento da taxa de 

infecção de sítio cirúrgico – ISC 0,43% 

quando comparado aos anos de 2019 

(0,30%) e 2020 (0,00%). No Hospital, 

prevaleceram os seguintes 

procedimentos cirúrgicos: prótese de 

mama (n= 980), lipoaspiração (n= 

744) e mamoplastia (n= 693). 

Idealmente, os critérios diagnósticos 

epidemiológicos e clínicos devem ser 

semelhantes, no entanto, existem 

situações nas quais isso não ocorre, 

destaco que foi considerada a 

existência da IRAS quando as 

informações obtidas sobre o caso 

atenderam aos critérios 

epidemiológicos da ANVISA e visando 

alinhamento e parceria entre os 

serviços, os achados foram repassados 

ao cirurgião com o objetivo de validar, 

complementar e avaliar as possíveis 

causas raiz e tal processo registrado na 

ficha de infecção. Observou-se taxa 

maior que nos anos anteriores 

associados à metodologia da vigilância 

epidemiológica, de forma ativa através 

da busca do egresso fonada. As IRAS 

foram discutidas e repassadas para que 

os cirurgiões pudessem contribuir com 

a descrição de fatores intrínsecos 

extrínsecos. A taxa individual foi 

entregue para cada médico que teve 

IRAS.  O contato telefônico é uma 

metodologia de fácil acesso, realização 

e de baixo custo. A sensibilidade pode 

ser uma limitação, mas o perfil de 

pacientes da instituição proporciona 

informações claras sobre as 

características das secreções, nomes 

dos antibióticos, resultados 

microbiológicos, além do fácil acesso ao 

cirurgião para discussão dos casos. 

Acreditasse que a possibilidade de viés 

de informação tenha sido controlada e 

o resultado do perfil epidemiológico e a 

taxa de ISC foi mais próxima da 

realidade.  
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