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Introdução: Acidente com material biológico é uma emergência médica, muito 
frequente durante o trabalho na área da saúde e que exige a condução imediata 
das medidas de proteção ao acidentado e a notificação desse agravo. Segundo 
dados do sistema nacional de notificação de agravos (SINAN), em 2021 foram 
notificados 59.592 casos de acidentes de trabalho com exposição a material 
biológico no Brasil. Objetivo: Caracterizar os acidentes de trabalho envolvendo 
material biológico notificados em um hospital universitário de grande porte do 
Paraná no ano de 2021. Método: Pesquisa transversal descritiva, realizada por 
meio do levantamento de todas as fichas de notificação de acidentes de trabalho 
com exposição a material biológico entre profissionais e estudantes da área da 
saúde, ocorridos dentro de um hospital universitário do Paraná, com 421 leitos, 
durante o ano de 2021, período de pandemia da COVID-19. Os dados foram 
coletados a partir das notificações recebidas pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, setor que realiza o atendimento ao acidentado e finaliza as 
notificações destes acidentes. Foram avaliadas as seguintes variáveis: data da 
notificação, ocupação do profissional, tipo de exposição, tipo de material orgânico, 
circunstância do acidente, agente, uso de equipamento de proteção individual, 
situação vacinal e imunidade contra Hepatite B, conhecimento da fonte, indicação 
de quimioprofilaxia e evolução dos casos notificados. Resultados: Em 2021, foram 
notificados 64 acidentes de trabalho, sendo as ocupações que prevaleceram foram 
Técnicos de Enfermagem (20,31%), Enfermeiro (18,75%), Estudante de Medicina 
(14,06%) e Residente de Medicina (9,37%). A via percutânea foi a mais frequente 
(78,12%), o sangue foi o material orgânico que prevaleceu (84,37%), a agulha com 
lúmen foi o objeto que mais causou acidentes (60,93%), e a circunstância mais 
frequente foi durante procedimento de punção venosa/arterial para coleta de 
sangue (18,75%), seguido de procedimento cirúrgico (15,62%). Dos 64 
acidentados, 96,87% estavam utilizando luva, 62,5% avental, 20,31% óculos, 
9,37% faceshield e 7,81% bota. Quanto à situação vacinal, 98,43% eram 
vacinados contra hepatite B e 53,12% apresentaram Anti-HBs positivo, enquanto 
14,06% apresentaram Anti-HBs negativo e 32,82% não realizaram o exame. A 
fonte foi conhecida em 84,37% dos casos,  foi indicada quimioprofilaxia contra HIV 
para 16 acidentados (25%), 44 deles (68,75%) receberam alta por fonte negativa, 
17 (26,56%) obtiveram alta sem conversão sorológica e três (4,69%) abandonaram 
o acompanhamento. Conclusão: Os profissionais da enfermagem foram os que 
mais se acidentaram em 2021 com material biológico, ano com pandemia COVID-
19, situação que forçou o afastamento de muitos estudantes e docentes da prática 
hospitalar. Considerando o risco de contaminação por vírus de relevância 
epidemiológica, é relevante manter o uso rigoroso de equipamentos de proteção 
de uso individual e de medidas de prevenção desses acidentes. 
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Introdução: A doença meningocócica, causada pela bactéria Neisseria 
meningitidis, pode evoluir para formas graves de infecção, como meningite e 
meningococcemia, e pode ser transmitida de pessoa a pessoa pela via 
respiratória. Objetivo: Descrever os casos confirmados de Doença 
Meningocócica, nos anos de 2018 a 2020, antes e durante a pandemia de COVID-
19, em uma Regional de Saúde do estado do Paraná. Metodologia: Estudo 
transversal, analítico e quantitativo, utilizando banco de dados do Sistema de 
Informações de Agravos e Notificação (SINAN), dos anos de 2018 a 2020. Os 
dados foram analisados por meio do software Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) versão 22.0 (CAAE 38855820.6.0000.5231). Resultado: Foram 
notificados 909 casos de Meningite, sendo confirmados 58,2% destes (n=529). 
Dos casos confirmados, 2,6% (n=14) foram notificados como doença 
meningocócica. Em 2018 e 2019 ocorreram respectivamente, três casos, e em 
2020, oito casos, representando um aumento de167% em relação aos anos 
anteriores. A maioria do sexo masculino (71,4%), raça/cor branca (64,3%), com 
idades de um dia a 52 anos, mediana de 4,5 anos, sendo 35,7% dos casos em 
menores de um ano. Os sinais clínicos mais prevalentes foram, respectivamente: 
febre (78,6%), vômitos (71,4%), cefaleia epetéquias e/ou sufusões hemorrágicas 
(42,9%),rigidez de nuca (28,6%), convulsões e coma (14,3%), e sinais de Kernig 
e/ou Brudzinski (7,1%). Não houve relato de abaulamento de fontanela. Houve 
hospitalização em 96,6%. A confirmação do diagnóstico foi fundamentada em 
50,0% dos casos por meio do exame quimiocitológico, 28,6% por PCR e 21,4% 
por Cultura. A Doença Meningocócica (meningite e/ou meningococcemia) foi 
identificada em 50,0% dos casos, a meningite asséptica 28,6%, a meningite por 
outras bactérias em 14,3% e a meningite tuberculosa em 7,1%. Foi identificada 
Neisseria meningitidis em 7,1% dos casos (n=1), e evoluíram a óbito por 
meningite, 7,1% dos casos (n=1). Conclusão: A ocorrência de meningites 
aumentou em 2020, durante a pandemia da Covid-19, principalmente em crianças 
menores de um ano de idade. Apesar dos casos terem sido notificados como 
Doença Meningocócica, apenas 50% dos casos foram confirmados por este 
critério, indicando que há fragilidade na confirmação do agente etiológico, fato que 
dificulta ações de prevenção e controle. 
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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma condição 
potencialmente fatal causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 
Compreender o tempo de sobrevida dos acometidos é crucial para monitorar a 
dinâmica da epidemia, desenvolver estratégias para alcançar grupos com evolução 
desfavorável do agravo, bem como para o desenvolvimento de políticas que 
resultarão em mudanças. Objetivo: Avaliar o tempo de sobrevida segundo 
características demográficas, comportamentais e clínicas de pessoas vivendo com 
HIV. Método: Trata-se de uma coorte retrospectiva. A amostra foi selecionada por 
casos de HIV e AIDS, de indivíduos com 13 anos ou mais, notificados pelo 
Sistema de Informação de Agravos e Notificação, entre 2007 e 2019, pertencentes 
a 17ª Regional de Saúde do estado do Paraná. Foram realizadas análises 
descritivas e estimação de sobrevida por meio do método de Kaplan-Meier e teste 
de log-rank. Resultados: Foram incluídos 3.264 registros, ao final de 140 meses 
de seguimento, 2.835 (86,9%) sobreviveram, tendo ocorrido 429 (13,1%) óbitos 
por causas relacionadas à AIDS. A estimativa média de sobrevida geral dos 
indivíduos foi de 120,6 meses (IC95%: 118,9-122,3), enquanto daqueles que 
morreram por causas relacionadas a AIDS foi de 15,6 meses (IC95% 13,0-18,3) 
tendo 71,3% dos óbitos ocorrido no primeiro ano após o diagnóstico. Estiveram 
associados ao menor tempo de sobrevida pós-diagnóstico: idade ≥40 anos, sem 
escolaridade e até 8 anos de estudo, heterossexuais, contagem de Linfócitos T 
CD4+ <350 cél/mm³ e Infecção Oportunista no momento do diagnóstico. Aqueles 
que não apresentaram Infecção Oportunista no momento do diagnóstico, tiveram o 
maior tempo médio de sobrevivência em toda a população. Conclusão: A taxa de 
sobrevivência foi expressamente maior que os óbitos, mesmo em intervalos de 
tempo distintos durante o período analisado, e no modelo nas quais as 
características como a idade avançada, ser heterossexual, ter baixa escolaridade, 
ter Infecção Oportunista e menor contagem de Linfócitos TCD4+ impactaram na 
sobrevida da população. Diante das características demográficas, 
comportamentais e clínicas dos casos de HIV e AIDS dos municípios da 17ª 
Regional de Saúde do estado do Paraná reconhece-se disparidades na sobrevida 
entre PVHIV. 
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Introdução: A infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
representa um grave problema de saúde pública mundial e a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) acumula altos índices de mortalidade. 
Compreender os fatores que se associam aos óbitos por AIDS é crucial para 
monitorar a dinâmica da epidemia. Objetivo: Analisar as características 
demográficas e clínicas associadas ao óbito por AIDS notificados ao Sistema de 
Informação de Agravo e Notificação (SINAN). Método: Estudo transversal, 
analítico, com dados obtido do SINAN HIV/AIDS pertencentes a Macrorregião 
Norte do estado do Paraná, notificados no período de 2007 a 2019. Modelo de 
regressão de Poisson com variância robusta foi utilizado para estimar a razão de 
prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%), 
adotando um nível de significância de 0,05. Resultados: Dos 5.591 casos 
notificados, 14,7% evoluíram a óbito por AIDS no período. Na análise multivariada, 
o óbito foi associado ao sexo masculino (RP=1,38; IC95% 1,17-1,63), raça/cor 
branca (RP= 1,20; IC95% 1,03-1,41), sem escolaridade e escolaridade até 8 anos 
de estudo (RP= 2,54; IC95% 1,81-3,57 e RP= 1,81; IC95% 1,51-2,16), 
heterossexuais (RP= 1,58; IC95% 1,28-1,94) e usuários de drogas injetáveis (RP= 
1,67; IC95% 1,27-2,19). Idade de 13 a 39 anos se apresentou como um fator de 
proteção ao óbito (RP= 0,61; IC95% 0,52-0,72). Tosse persistente ou qualquer 
pneumonia (RP= 1,90; IC95%1,61-2,25) e anemia e/ou linfopenia e/ou 
trombocitopenia (RP= 1,51; IC95% 1,27-1,80) foram os sinais clínicos com maior 
prevalência. Criptococose extrapulmonar (RP= 3,90; IC95% 3,06-4,96), 
toxoplasmose cerebral (RP= 3,27; IC95% 2,72-3,92) e disfunção do Sistema 
Nervoso Central (RP= 2,84; IC95% 2,42-3,33) foram infecções oportunistas 
fortemente associadas ao óbito por AIDS. Conclusão: O estudo apontou 
relevantes fatores associados ao óbito por AIDS ao identificar maior prevalência 
em homens, raça branca, idade acima de 40 anos, heterossexual, uso de drogas 
injetáveis, além da apresentação de sinais clínicos e infecções oportunistas no 
momento do diagnóstico que foram fortemente associadas ao desfecho do agravo. 
Ações destinadas a reduzir a mortalidade dessa população devem ser priorizadas, 
oportunizando o diagnóstico precoce, tratamento oportuno, rastreio das principais 
infecções oportunistas, vínculo e retenção nos serviços de saúde.  
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Introdução: O envelhecimento é tendência no Brasil e no mundo. É necessário 
um olhar direcionado a esse perfil populacional, muitas vezes invisibilizado por 
uma sociedade que resume as pessoas ao quanto produz. Na contemporaneidade 
a inversão da pirâmide etária vem acompanhada de avanços na medicina, como 
novas tecnologias em saúde, fármacos e imunobiológicos direcionados às doenças 
infectoparasitárias. Contudo, o processo de envelhecer traz transformações 
fisiológicas, dentre elas, o declínio da imunidade, o que aumenta a suscetibilidade 
à infecções, até mesmo reativação de uma infecção latente, como exemplo, a de 
um vírus que, porventura,  o indivíduo já tenha entrado em contato, ou 
manifestado, como o caso da herpes zoster. Objetivo: Discutir sobre o 
acometimento da herpes-zóster em pessoas idosas, com ênfase no cuidado de 
enfermagem. Método: Estudo de abordagem qualitativa, descritivo e exploratório, 
que busca o aprofundamento do tema, no contexto da saúde pública, com vistas a 
torná-lo um alerta explícito. Resultados: o acometimento da pessoa idosa por 
herpes-zóster tende a ser desconfortável pelos sintomas manifestados, sendo 
alguns exemplos: dor, prurido, hipersensibilidade, erupções cutâneas. Entretanto, 
existe ainda uma repercussão recorrente a partir do desenvolvimento de sequelas, 
como dor persistente – neuralgia, mesmo após realizado o tratamento e que pode 
durar meses e podendo trazer implicações na auto imagem e o isolamento do 
indivíduo acometido. Conclusão: a integralidade à assistência em saúde ainda 
não é uma máxima vivida durante o período de envelhecimento. Num cenário de 
acesso a um sistema de saúde pública extremamente importante, porém 
sobrecarregado, pessoas que poderiam ser orientadas quanto às possibilidades de 
uma imunossupressão, permanecem sem ter ciência de sinais de alerta das 
manifestações clínicas mais frequentes e acabam por postergar a procura por um 
tratamento precoce, que poderia conferir menor chance de desenvolver sequelas, 
menos custos e impactos no serviço público de saúde. Urge o alerta aos 
profissionais de saúde, em especial a enfermagem, com grande potencial em 
captar os usuários na realização de ações de educação em saúde, na busca pelo 
empoderamento e autocuidado. 
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Introdução: A epidemia causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) perpassa um processo de feminização, evidenciado pelo crescente 
número de mulheres vivendo com HIV, especialmente em idade fértil. Objetivo: 
Caracterizar o perfil demográfico e clínico de mulheres em idade fértil vivendo com 
HIV e investigar os fatores associados ao desfecho óbito pela Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Métodos: Estudo transversal e analítico, 
realizado com dados obtidos do Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação HIV e AIDS, de mulheres em idade fértil (13 a 49 anos) pertencentes 
ao município de Londrina, Paraná, notificadas no período de 2007 a 2019. 
Realizado a análise descritiva com frequências absolutas e relativas e Regressão 
de Poisson com variância robusta para estimar a razão de prevalência (RP) e 
Intervalos de Confiança (IC95%), adotando um nível de significância de 0,05. 
Resultados: Foram notificados 457 casos de HIV e AIDS em mulheres em idade 
fértil.  Houve predomínio da faixa etária de 30 a 39 anos (67,6%), com até 8 anos 
de estudo (54,1%), raça/cor branca (61,7%), não gestantes (90,6%), com 
exposição por relações sexuais com homens (90,6%). No momento da notificação, 
9,4% eram gestantes. Quanto aos sinais clínicos definidores de AIDS, houve maior 
prevalência de caquexia (22,9%) e astenia (21,8%), enquanto 61,0% apresentaram 
contagem de linfócitos TCD4+ ≤ a 350 cel/mm³ no momento do diagnóstico. 
Dentre as infecções oportunistas 25,0% apresentaram candidíase oral e 21,8% 
toxoplasmose cerebral. Foi associado ao óbito por AIDS mulheres em idade fértil 
com até 8 anos de estudo (RP = 2,70; IC95% 1,50–4,86) e contagem de linfócitos 
T CD4+ < 350 cel/mm3 (RP 2,75; IC95% 1,43–5,28).  Conclusão: O estudo 
relevou maior prevalência de HIV em mulheres em idade fértil com idade de 30 a 
39 anos, menor escolaridade, brancas e heterossexuais, com apresentação de 
sinais clínicos e infecções oportunistas no momento do diagnóstico. Ainda, 
observou-se associação a óbito por AIDS aquelas com menor escolaridade e baixa 
contagem de Linfócitos T CD4+. Diante disto, o presente estudo traz informações 
relevantes para a vigilância do HIV em mulheres em idade fértil, servindo de 
subsídio aos gestores e trabalhadores de saúde.  
 
 
Palavras-chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Feminização. 
Epidemiologia. 
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Introdução: A coqueluche, embora o Brasil tenha avançado muito através de 
investimentos no Programa Nacional de Imunização (PNI), ainda se constitui de 
um agravo de grande importância a Saúde Pública. Objetivo: Caracterizar os 
casos de coqueluche notificados e confirmados na 17ª Regional de Saúde do 
estado do Paraná. Metodologia: Estudo epidemiológico descritivo, realizado com 
base nos casos de coqueluche notificados e/ou confirmados pelos municípios 
pertencentes a 17ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, registrados no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) entre os anos de 2018 a 
2020. Foram consideradas como variável dependente os casos confirmados da 
doença e variáveis independentes: faixa etária, sinais e sintomas, critérios de 
confirmação/descarte, e, evolução. As amostras foram analisadas por meio de 
frequência simples e tabulação cruzada. Aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, CAAE 38855820.6.0000.5231. Resultados: Foram notificados 204 
casos de coqueluche, dos quais 34 casos foram confirmados, tendo 50,0% (n=17) 
ocorrido no ano de 2018, 38,2% (n=13) em 2019 e 11,8% (n=4) em 2019, o que 
representa um decréscimo de 76,0% no número de casos. No que se refere a faixa 
etária dos indivíduos dos casos confirmados 79,4% (n=27) eram crianças menores 
de 1 ano e 20,6% (n=7) maiores de um ano. Quanto aos sinais e sintomas, em 
79,4% (n=27) houve presença de tosse paroxística, em 41,2% (n=14) crises, em 
41,2% (n=14) cianose, em 55,9% (n=19) vômitos, 29,4% (n=10) apneia, em 61,8% 
(n=21) temperatura. Em 11,8% (n=4) foram notificadas complicações sendo 5,9% 
(n=2) pneumonia, 2,9% (n=1) encefalopatia, e, 2,9% (n=1) desidratação. O critério 
diagnóstico foi em 70,6% (n=24) clínico, 23,5% (n=5) laboratorial e 5,9% (n=2) 
clínico epidemiológico. Quanto a evolução dos casos todos evoluíram para cura. 
Conclusão: Todos os casos confirmados de coqueluche analisados pertenciam a 
faixa etária infantil, apresentaram sintomas, em sua maioria foram diagnosticados 
clinicamente e culminaram em desfecho favorável. A presença de casos 
confirmados majoritariamente em crianças menores de um ano, levanta a hipótese 
de alguma possível lacuna durante a realização da vacina no pré-natal e ainda, no 
primeiro ano de vida, colocando em evidência a necessidade de investimentos no 
intuito de prevenção e erradicação deste agravo. 
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Introdução: Apesar dos avanços desde a descoberta do vírus, as Hepatites Virais 
(HV) ainda são consideradas um problema de saúde pública mundial e podem 
afetar também crianças e adolescentes. Na literatura não há relatos de forma 
crônica referente ao vírus Hepatite A (HAV) e para a o vírus da Hepatite B (HBV), a 
chance de cronificação aumenta entre os menores de 5 anos. Já o vírus da 
Hepatite C (HCV) é responsável pela maior parte dos óbitos por HV e com risco de 
cronificação elevado. Objetivo: Analisar a distribuição temporal e descrever as 
características epidemiológicas dos casos de HV entre crianças e adolescentes 
dos municípios pertencentes a 17ª Regional de Saúde do estado do Paraná, de 
2007 a 2021. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, os dados 
foram coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, registrados 
pelos municípios pertences a 17ª Regional de Saúde do Paraná. A população foi 
constituída por crianças (0 a 11 anos) e adolescentes (12 a 18 anos) notificados 
com suspeita ou diagnosticados com HAV, HBV e HCV no período de 2007 a 
2021. CAAE: 21738719.9.0000.5231. Resultados: Entre as crianças, foram 
notificados 87 casos com suspeita de HV. Desses, 51 (58,7%) foram descartadas, 
25 (28,8%) eram cicatrizes sorológicas e 2 (2,2%) considerados inconclusivos. No 
total de 9 (10,3%) casos obtiveram confirmação laboratorial, sendo 3 casos de 
HCV e 6 portadores do HBV, onde 2 eram portadores crônicos e 4 na fase aguda. 
Enquanto, os adolescentes ocorreram 170 notificações, 77 (45,5%) foram 
descartados, 3 (2,0%) considerados cicatrizes sorológicas, 5 (3,0%) inconclusivos. 
Foram confirmados 84 (49,5%) casos, a maioria portadores de hepatite aguda do 
tipo A, correspondendo a 80 casos, 4 portadores crônicos, sendo 1 do tipo C e 3 
do tipo B. Destaca-se a ocorrência de 1 caso de hepatite fulminante do tipo C. 
Conclusão: Entre as crianças, a maioria eram portadoras do tipo B e os 
adolescentes do tipo A e com 1 (um) caso de hepatite fulminante em decorrência 
do vírus tipo C. 
 
Palavras-chave: Hepatites Virais. Criança. Adolescente. 
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Introdução: No Brasil, as Hepatites virais (HV) mais comuns são causadas pelos 
vírus A, B e C. Podendo provocar infecções agudas, crônicas com evolução para 
cirrose, hepatocarcinoma e morte. Objetivo: Traçar o panorama da infecção das 
HV dos tipos A, B e C em uma Regional de Saúde do Paraná no período de 2015 
a 2021. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, a população foi 
constituída por adultos diagnosticados com vírus Hepatite A (HAV), Hepatite B 
(HBV), Hepatite C (HCV) e Hepatite E (HEV), notificados pelos serviços de saúde, 
pertencentes a 17ª Regional de Saúde do Paraná e registrados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação no período de 2015 a 2021. CAAE: 
21738719.9.0000.5231. Resultados: Foram notificados 2.727 casos de HV. No 
período de 2015 a 2018 foram 4 (0,1%) casos de HAV; 1.135 (41,7%) HBV; 536 
(19,6%) HCV; 34 (1,2%) do tipo B e C; 3 (0,2%) do tipo A e B; A e C, 
respectivamente. Enquanto, entre 2019 a 2021 foram, 4 (0,1%) notificações HAV; 
723 (26,5%) HBV; 269 (9,8) HCV; 1 (0,2%) caso do tipo A e C; B e D, 
respectivamente, 12 (0,4%) do tipo B e C; 2 (0,2%) casos de HEV. Nota-se, a 
maior prevalência foi o HBV (68,1%), logo em seguida o HCV (29,5%) e o por 
último, HAV (0,3%). Na sua maioria, são de raça branca (65,8%), do sexo 
masculino (58,3%), com faixa etária de 50 a 70 anos (47,0%), escolaridade de 
ensino fundamental incompleto (13,2%), seguido de ensino médio completo 
(14,9%). Sobre as formas de transmissão, destacam-se o uso de medicamentos 
injetáveis (35,7%), tratamento cirúrgico (29,7%), tratamento dentário (31,6%) e 
contato sexual (15,3%). Quanto os municípios de notificação, nota-se uma 
prevalência em Londrina (84,1%), seguido de Cambé (5,4%), Rolândia (4,8%) e 
Ibiporã (2,9%). Conclusão: O HBV foi mais prevalente, a maioria dos portadores 
eram da raça branca, sexo masculino, faixa etária entre 50 a 70 anos, com baixa 
escolaridade. Enquanto, a forma de transmissão destaca-se o uso de medicações 
injetáveis e o município de Londrina foi o que mais realizou notificações. 
 
Palavras-chave: Epidemiologia. Saúde Pública. Hepatites Virais. 
 
 
 
 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇAS 
EXANTEMÁTICAS FEBRIS SARAMPO/RUBÉOLA EM UMA REGIONAL DE 

SAÚDE DO PARANÁ 
 

Tissiane Soares Seixas de Mattos, Erick Souza Neri, Ana Beatriz Floriano de 

Souza, Rafaela Marioto Montanha, Ana Caroline Carvalho, Laio Preslis Brando 

Matos de Almeida, Vanessa Cristina Luquini, Jaqueline Dario Capobianco, Carla 

Fernanda Tiroli, Maithe Gomes Lima Zandonadi, Flávia Meneguetti Pieri.  

Universidade Estadual de Londrina – Londrina/PR 

Introdução: Sarampo e Rubéola são infecções virais agudas, de perfil clínico 

exantemático febril de alta transmissibilidade. Objetivo: Descrever os casos de 

doenças exantemáticas febris notificados e confirmados na 17ª Regional de Saúde 

do estado do Paraná. Metodologia: Estudo descritivo, baseado nos casos 

notificados e/ou confirmados de doenças exantemáticas febris no Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) pelos municípios da 17ª Regional de 

Saúde do Paraná, entre os anos de 2018 a 2020. Os dados foram analisados no 

software Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 22.0 por meio 

de frequências absolutas e relativas. Resultados: Foram notificados 84 casos 

suspeitos de doenças exantemáticas febris, sendo 9 (10,7%) confirmados como 

sarampo, 71 (84,5%) descartados e 4 (4,8%) ignorados. Dentre os casos 

confirmados de sarampo, 8 (88,9%) ocorreram em 2019 e 1 (11,1%) em 2020 com 

predomínio no sexo masculino (66,7%) e média de idade de 23 anos (mínima 17 

anos e máxima 30 anos). Os critérios de confirmação foram vínculo epidemiológico 

(88,9%) e clínico (11,1%). Todos os casos confirmados de sarampo evoluíram à 

cura. Dos 71 descartados, 58 (81,7%) foram notificados como suspeitos de 

sarampo e 13 (18,3%) rubéola. Na classificação final dos casos descartados, 6 

(8,5%) foram classificados sem soroconversão dos anticorpos IgG, 5 (7,0%) 

dengue, 3 (4,2%) exantema súbito, 2 (2,8%) evento temporal relacionado à vacina, 

1 (1,4%) eritema infeccioso, 1 (1,4%) IgM associado temporalmente à vacina e 53 

(74,6%) foram reportados como ignorado. Os sinais e sintomas com maior 

prevalência dentre as notificações de doenças exantemáticas febris foram: 51 

(60,7%) tosse, 48 (57,1%) coriza, 34 (40,5%) conjuntivite, 15 (17,9%) artralgia, 17 

(20,2%) dor retro-ocular, 16 (19,0%) presença de gânglios retroauriculares 

occiptais. Do total de notificações 7 (8,3%) hospitalização. Conclusão: Para fins 

epidemiológicos, o Sarampo predominou seguindo critérios de confirmação entre 

as doenças exantemáticas febris notificadas no período analisado. Considerando a 

circulação e alta transmissibilidade viral, estratégias de imunização devem ser 

estimuladas e adotadas visando mitigar e prevenir novas infecções por meio da 

ampliação da cobertura vacinal.  

Palavras-chaves: Notificação de Doenças. Monitoramento Epidemiológico. 

Vigilância em Saúde Pública. 
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Introdução: O programa de stewardship de antimicrobianos tem como principal 
objetivo gerenciar o uso dessa classe de medicamentos, trazendo benefícios 
clínicos ao paciente, diminuindo a incidência de cepas multirresistentes e custos 
relacionados à assistência em saúde. As ações tomadas neste programa são 
interdisciplinares, sendo necessária a participação da alta gestão, médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, TI, entre outros. O farmacêutico desempenha um 
papel fundamental neste programa, fazendo auditorias prospectivas de prescrições 
de antimicrobianos e, quando necessário, realizando intervenções farmacêuticas 
(IF) para ajuste da terapia. Objetivo: Analisar as principais intervenções 
farmacêuticas relacionadas ao programa de stewardship de antimicrobianos no 
período de Março/2021 a Março/2022. Metodologia: Foi realizado um 
levantamento de todas as IF sobre antimicrobianos no período de Março/2021 a 
Março/2022. Foi analisado também o percentual de aceitação das IF. Resultados: 
Ao todo, foram realizadas 2.638 intervenções no período, sendo 2.487 (94%) 
aceitas e 151 (6%) não aceitas. As intervenções mais realizadas foram diminuição 
de dose (451), suspensão de antimicrobiano (442), solicitação de vancocinemia 
(432), ajuste de aprazamento (413), introdução de antimicrobiano (274) e aumento 
de dose (247). Outras intervenções somaram 379. Já as intervenções 
farmacêuticas aceitas (IF-A) com maior adesão foram ajuste de aprazamento 
(99%), introdução de dose pós-hemodiálise (98%), solicitação de vancocinemia 
(97%), introdução de antimicrobiano (96%), solicitação de culturas e suspensão de 
antimicrobianos (94%). As menos aceitas foram descalonamento (85%), Troca 
EV/VO (85%), aumento de dose (88%), escalonamento (89%) e diminuição de 
dose (91%). Conclusão: A auditoria prospectiva realizada pelo farmacêutico 
clínico permite o ajuste da terapia antimicrobiana conforme a evolução do 
paciente. O alto percentual de IF-A indica que o farmacêutico consegue ter um 
olhar assertivo sobre a terapia antimicrobiana e contribui de maneira significativa 
para obtenção de melhores resultados clínicos. Porém, apesar de um percentual 
elevado, as IF menos aceitas mostram que há um trabalho de feedback e 
educação continuada da equipe a ser realizado, a fim de que as condutas 
promovam melhor o uso de antimicrobianos. 
 
Palavras chave: Gestão de antimicrobianos. Serviço de farmácia clínica. 
Antimicrobianos. 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS DAS NOTIFICAÇÕES DE REAÇÕES ADVERSAS SOBRE 

ANTIMICROBIANOS EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO 
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Introdução: As Reações Adversas a Medicamentos (RAM‟s) são qualquer 
resposta, prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento nas doses 
usualmente empregadas. Os antimicrobianos estão entre as classes de 
medicamentos mais utilizadas no ambiente hospitalar e, por isso, há grande 
probabilidade em ocorrer RAM's decorrentes do seu uso. Portanto, conhecer a 
incidência e classificação dessas RAM‟s é necessária para aumentar a segurança 
no uso dessa classe. Objetivo: Analisar as notificações internas de RAM‟s 
relacionadas a antimicrobianos no período de Março/2021 a Março/2022 em um 
hospital oncológico. Metodologia: Foi realizado um levantamento de todas as 
notificações de RAM sobre antimicrobianos no período de Março/2021 a 
Março/2022. Tabulou-se o antimicrobiano, a RAM e o algoritmo de Naranjo 
(avaliação da causalidade). Resultados: Ao todo, foram realizadas 20 notificações 
de RAM no período. Destas, 6 notificações foram de Vancomicina, 4 de Polimixina 
B, 2 de Metronidazol e 2 de Anfotericina B Desoxicolato e outros antimicrobianos 
somaram 6 notificações. Já sobre as RAM‟s, 5 tiveram caráter alérgico, 5 
envolveram o Sistema Gastrointestinal (Náusea, Vômito, Epigastralgia e Diarreia), 
5 o Sistema Nervoso Central (Agitação, confusão, tremores, formigamento, 
vertigem), 5 foram alteração de função renal, 1 foi de alteração de função hepática 
e outro envolvendo o Sistema Cardíaco. Ressalta-se que, em algumas das 
notificações, mais de uma reação foi evidenciada. Quanto ao algoritmo de 
causalidade, 10 foram definidas como Provável, o que dá mais de 75% de chance 
de ter correlação com o uso do antimicrobiano utilizado, 9 foram “Possíveis”, ou 
seja, 50% de chance de correlação e apenas 1 como “Duvidosa”, com menos de 
25% de chance de correlação. Conclusão: A notificação de RAM é um desafio 
para a Gestão de Risco, uma vez que na maioria dos serviços há a subnotificação 
destes eventos relacionados ao uso de antimicrobianos. Portanto se faz 
necessário um trabalho de educação da equipe multidisciplinar, em especial 
médicos, enfermeiros e farmacêuticos, sobre saber identificar e, principalmente, a 
importância em notificar, à gerência de risco da instituição e, em um segundo 
momento, ao Vigimed para promover o uso seguro dos antimicrobianos nos 
serviços de saúde.  
 
Palavras chave: Farmacovigilância. Serviço de farmácia clínica. Antimicrobianos. 
 
 
 
 



 
AVALIAÇÃO DOS CURATIVOS DE ACESSOS VENOSOS EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DO PARANÁ 

Yaliz Vendrametto, Rafaella Gomes, Elisana Agatha Iakmiu Camargo Cabulon. 

Faculdade Pitágoras Unopar – Londrina/PR 

 

Introdução: Durante sua estadia no hospital o paciente fica exposto a vários 
meios de transmissão de microrganismos, sabe-se que o cuidado seguro do 
paciente é o foco da assistência de enfermagem. Diante disso, o curativo do 
acesso venoso periférico ou do cateter venoso central tem o propósito de proteger 
o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção, por meio da interface 
entre superfície do cateter e a pele; além de fixar o dispositivo no local e prevenir 
sua movimentação, com dano ao vaso. A fixação é realizada utilizando uma 
cobertura estéril e transparente para que possa avaliar o local da inserção. 
Objetivo: avaliar o curativo do acesso venoso feito pela equipe de enfermagem, 
em um hospital público universitário do norte do Paraná. Metodologia: Trata-se de 
um estudo descritivo, quantitativo e transversal, realizado em uma unidade de 
internação adulto entre os períodos janeiro a março de 2022. O instrumento de 
auditoria foi aplicado por estagiárias de enfermagem capacitadas que atuam na 
Assessoria do Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem. Consiste em 
um roteiro estruturado que avalia identificação e validade da cobertura, aspectos 
da cobertura que deve ser estéril, transparente, limpa e totalmente aderente à 
pele, conforme protocolo institucional. Para cada item que compõem o roteiro 
existem três possibilidades de respostas, „‟sim‟‟ caso o item esteja em 
conformidade, „‟não‟‟ quando incorreto, e „‟não se aplica‟‟ quando não possível 
avaliar. Resultados: Foram avaliados 107 pacientes, dos quais 85% se 
encontravam com curativos de acesso identificado e dentro do prazo de validade; 
98% se encontravam com cobertura em conformidade. Conclusão: A avaliação 
dos curativos de acessos venosos conforme protocolo institucional, é necessário o 
monitoramento das ações da equipe de enfermagem frente ao estabelecimento de 
barreiras e redução de variáveis latentes para a instalação de eventos adversos. 
Evidenciou-se a necessidade de identificação efetiva dos dispositivos venosos, 
ação essa, possivelmente negligenciada devido à sobrecarga de trabalho ou 
mesmo pela falta de conhecimento de sua importância. Assim é importante 
ressaltar a relevância das capacitações on the job para que informações simples, 
de grande valor para o cuidado seguro, sejam repassadas a toda a equipe. 

Palavras-chaves: Qualidade da Assistência,  Infecção hospitalar, Segurança do 
paciente. 
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Introdução: As meningites bacterianas ocorrem de um processo inflamatório das 
meninges e são grande problema de saúde pública. Objetivos: Descrever os 
casos confirmados de outras meningites, nos anos de 2018 à 2020, antes e 
durante a pandemia de Covid-19, em uma Regional de Saúde do Estado do 
Paraná. Método: Estudo descritivo, baseado nos casos notificados e/ou 
confirmados de meningite no Sistema Nacional de Agravos de Notificação 
(SINAN), pelos municípios da 17ª Regional de Saúde do Paraná, entre os anos de 
2018 à 2020. Resultado: Foram notificados 909 casos suspeitos de Meningite, 
sendo 529 (58,2%) confirmados, destes 515 (97,4%) foram classificados como 
outras meningites e 14 (2,6%) como doença meningocócica. Em 2018, 190 
(36,9%) casos foram confirmados como outras meningites, de modo que em 2019 
notou-se um aumento com 201 (39,0%) casos, e uma diminuição em 2020, com 
124 (24,1%). A amostra caracteriza-se por 309 (60,0%) notificações sendo do sexo 
masculino e 206 (40,0%) do sexo feminino, com a idade mínima de zero meses e 
máxima de 93 anos. Os sinais e sintomas com maior prevalência de outras 
meningites foram: 346 (67,2%) febre, 246 (47,8%) cefaleia, 234 (45,4%) vômitos, 
119 (23,1%) rigidez de nuca, 77 (15%) convulsão, 45 (8,7%) coma, 31 (6,0%) 
sinais de Kernig e/ou Brudzinski, 23 (4,5%) abaulamento de fontanela, 7 (1,4%) 
petéquias e/ou sufusões hemorrágicas. Como critério de confirmação do 
diagnóstico com maior prevalência, respectivamente: 317 (61,6%) Exame 
Quimiocitológico, seguido de 109 (21,2%) Cultura, 18 (3,5%) PCR, 37 (7,2%) 
Clínico, 12 (2,3%) Outros critérios, 9 (1,7%) Bacterioscopia, 7 (1,4%) Ag. Látex, 5 
(1,0%) Clinico-epidemiológico e 1 (0,2%) por Isolamento viral. Parte dos casos 
confirmados classificam-se em 216 (41,9%) como meningite asséptica e 213 
(41,4%) meningite por outras bactérias. Sabe-se que 497 (96,5%) dos pacientes 
foram hospitalizados, com maior frequência no ano de 2019 (n=198) comparado 
aos anos de 2018 (n=177) e 2020 (n=122). Obtiveram alta 416 (80,8%) casos, 
foram à óbito por outra causa 54 (10,5%), óbito por meningite 30 (5,8%) e 
ignorados 15 (2,9%). Conclusão: A ocorrência de outras meningites e 
hospitalizações manteve-se alta durante o triênio, especialmente em 2019, ano 
que marcou o início da pandemia. 
 
Palavras-chave: Meningite. Notificação de doenças. Vigilância Epidemiológica. 
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Introdução: As espécies de Providencia são membros das Enterobacteriales, 
sendo Providencia stuartii o patógeno mais comum e frequente em infecções em 
pacientes hospitalizados. Também desempenha um papel importante como 
patógeno nosocomial na disseminação da resistência mediada por plasmídeos. 
P.stuartii possui determinantes de resistência intrínseca e é comumente resistente 
a aminopenicilinas , cefalosporinas de primeira e segunda geração e apresenta 
resistência  induzida a de 3ª geração. Em 2014, no Hospital Universitário de 
Londrina, foi identificado um surto clonal de P. stuartii produzindo Klebsiella 
pneumoniae carbapenemae (KPC), em 30 pacientes. Durante a pandemia de 
COVID-19 ocorreu novamente um aumento significativo de identificação de P. 
stuartii produzindo resistência aos carbapenêmicos (PsCR). Objetivo: Neste 
intuito, este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização epidemiológica e 
molecular de 18 PsCR, identificadas no período de 17/04/2021 à 18/09/2021. 
Foram incluídos no estudo um isolado por paciente, sendo  8 isolados clínicos de 
secreção traqueal, 6 isolado de sangue, 3 isolados de tecidos e partes moles e um 
isolado de urina. Metodologia: A variabilidade genética foi realizada por 
Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus pela técnica de PCR (ERIC-PCR) 
e os isolados foram seqüenciados utilizando a plataforma NextSeq (Illumina). 
Resultados:  A técnica de ERIC-PCR mostrou que todos os isolados 
apresentaram acima de 80% de similaridade genética e que a enzima 
carbapenemase do tipo New Dehli metaloβ-Lactamases (NDM-1) estava presente 
em todos os isolados, sendo o mecanismo que produziu resistência aos 
carbapenêmicos. Dezesseis (88,8%) dos pacientes tiveram a internação devido a 
COVID-19 e 14 (77,7%) foram a óbito. Os isolados clínicos, também apresentaram 
o gene aos β-Lactâmicos blaOXA-1 e genes de resistência a outras classes de 
antimicrobianos como: aminoglicosídeos aph(3'')-lb, aph(3')-VI, aph(6)-Id, aac(6')-
Ib-cr, aadA7, aadA1; antagonistas da via do folato sul2, dfrA1, sul1; a macrolídeos 
mph(A); fluorquinolonas  aac(6')-Ib-cr, qnrD1, qnrB2;  rifampicina arr3; 
estreptograminas msr(E); tetraciclinas tet(A) e tet(B); cloranfenicol catB3.Quatorze 
pacientes (77,7%) fizeram uso prévio de meropenem e vancomicina e 72% usaram 
previamente polimixina B.  Conclusão: Esses dados mostram a disseminação 
clonal, com pequena variabilidade genética, de um novo mecanismo de 
resistência, a carbapenemase do tipo NDM-1 entre os isolados de P.stuartii 
identificados de pacientes do Hospital Universitário de Londrina. 

Palavras-chave: Providencia stuartii. Carbapenemase. New Delhi 
metalobetalactamase. 
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Rafaella Gomes, Yaliz Vendrametto, Elisana Agatha Iakmiu Camargo Cabulon. 
 

Universidade Estadual de Londrina – Londrina/PR 
 

Introdução: Durante a internação hospitalar, o paciente está sujeito a riscos à sua 
segurança que podem comprometer a qualidade da assistência. Posto isto, 
ressalta a importância dos cuidados de enfermagem que visam à prevenção de 
eventos adversos e infecções relacionadas à administração de medicação 
intravenosa. Objetivo: Avaliar a adesão ao protocolo de troca e identificação de 
dispositivos de infusão intravenosa em um hospital público universitário do norte 
do Paraná. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e 
transversal, realizado em uma unidade de internação adulta de um hospital 
universitário do norte do Paraná entre os períodos de janeiro a março de 2022. O 
instrumento de auditoria, aplicado por duas estagiárias de enfermagem 
capacitadas que atuam na Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de 
Enfermagem, consiste em um roteiro estruturado que verifica a adequação de 
troca e identificação de dispositivos de infusão intravenosa como equipos e frascos 
de soro, bem como a utilização de escala graduada para controle de velocidade de 
infusão. Para cada item desta avaliação existem três possibilidades de resposta, 
“sim” se o item está correto, “não” quando incorreto e “não se aplica” quando não 
foi possível avalia-lo. Resultados: Foram avaliados 107 pacientes, 78% estavam 
com equipos identificados, contendo data de abertura, validade e dentro do prazo 
estipulado. Em relação à identificação dos frascos de soro, 89% estavam 
identificados adequadamente e 76% apresentavam escala graduada para.  
Conclusão: Este estudo mostrou a necessidade de maior conscientização da 
equipe de enfermagem frente a cuidados simples porém que tornam a assistência 
mais segura. A identificação correta visa evitar erros e eventos adversos com 
medicações. Estratégias de monitoramento e capacitação periódica dos 
profissionais deve fazer parte do planejamento estratégico institucional para que se 
evidencie melhora e maior adesão ao protocolo institucional.   
 

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Qualidade da Assistência à Saúde; 

Infecção Hospitalar. 
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COPRODUÇÃO DE blaKPC E blaNDM, EM Klebsiella pneumoniae, ISOLADAS DE 

PACIENTES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA, DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19 
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Laboratório de Microbiologia/Hospital Universitário de Londrina 

 Londrina/PR 

 

Introdução: A resistência antimicrobiana é um problema de saúde pública e uma 
ameaça para a saúde da população mundial. O aumento de Enterobacteriales 
resistentes aos carbapenêmicos é principalmente impulsionado pelo surgimento e 
disseminação de carbapenemases. Essas enzimas são um grupo específico de β-
lactamases que são capazes de hidrolisar os carbapenêmicos. Vários tipos de 
carbapenemases tem sido descritos, entretanto as carbapenemases de classe A, 
sendo Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) e carbapenemases de classe B, 
metalo-beta-lactamases de Nova Delhi (NDM), extremamente importantes. A 
disseminação de blaNDM em associação com blaKPC demonstra a rápida evolução 
de bactérias e a capacidade de adquirir e manter diferentes genes de resistência. 
Objetivo: Avaliar por testes genotípicos a coprodução de carbapenemases KPC/NDM, 
em isolados clínicos de K.pneumoniae, bem como estudar as características clínicas 
dos pacientes que apresentaram essas infecções. Metodologia: As amostras 
utilizadas foram do período de março de 2020 a março de 2021 e foram previamente 
identificadas utilizando o sistema automatizado VITEK ® 2. Resultados: Neste 
período, foram identificadas 1142 isolados clínicos de K.pneumoniae os quais 126 
foram positivos para NDM e 105 apresentaram coprodução de NDM/KPC. Os dados 
mostraram que os isolados apresentaram 76% de sensibilidade à amicacina, 
tigeciclina 53%, polimixina B 77%, gentamicina 27%, sulfametoxazol/trimetoprim 20% 
e ciprofloxacin 4%. Foi avaliado que 72 (57%) dos pacientes, que apresentaram 
infecção e/ou colonização por K.pneumoniae, com coprodução de KPC/NDM, eram 
também positivos para COVID-19, com média de idade de 56 anos e 70 (56%) foram a 
óbito, sendo que 45 (64%) apresentaram COVID-19. Nossos dados sugerem que 
durante a pandemia de COVID-19, as infecções de K. pneumoniae produtoras de 
carbapenemases, do tipo NDM e KPC, podem ter sido um agravante para elevação da 
mortalidade desses pacientes. Conclusão: Considerando que a presença do gene 
NDM e a coprodução NDM/KPC, não eram presentes antes de 2020, entre os isolados 
clínicos de K. pneumoniae, nossos resultados sugerem que blaNDM disseminou 
silenciosamente no Hospital Universitário de Londrina durante a pandemia de COVID-
19. Os dados epidemiológicos precisos e recentes sobre a resistência aos 
antimicrobianos são informações essenciais para o conhecimento e ampliação de 
medidas no controle da disseminação destes microrganismos no ambiente hospitalar. 
 
Palavras-chaves: Coprodução. Resistência bacteriana. Carbapenemases. 
Fonte de financiamento: CNPq e Fundação Araucária 



 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: MUTIRÃO DA DENGUE EM UMA INSTITUIÇÃO 

HOSPITALAR PÚBLICA TERCIÁRIA DO NORTE DO PARANÁ 

Isadora Pietra Enomoto Cassu, Eduardo Vicente Silva, Dêmely Biason Ferreira, 
Sheila Esteves Farias. 

Centro Universitário Filadélfia (Unifil) – Londrina/PR 

Introdução: A dengue é uma arbovirose endêmica em diversos países tropicais, 
sendo o Brasil um deles. É transmitida principalmente pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, podendo apresentar-se de forma assintomática ou em casos mais 
graves, evoluir para choque circulatório. Devido à ausência de métodos profiláticos 
e vacina eficaz, o único meio de diminuir a transmissão deste vírus é a eliminação 
do vetor. A proliferação do vetor ocorre pela postura de ovos em água parada, 
portanto um dos meios de interromper este ciclo seria eliminar objetos que possam 
acumular água parada. Objetivo: Descrever a experiência de uma estagiária de 
enfermagem em um mutirão da dengue que buscou eliminar focos de proliferação 
do mosquito. Método: Trata-se de um relato de experiência de uma estagiária de 
enfermagem na participação de um mutirão da dengue realizado em uma 
instituição hospitalar pública terciária do norte do Paraná no dia 20 de abril de 
2022. Resultados: O mutirão foi organizado pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição, com apoio do Núcleo Hospitalar de 
Epidemiologia e da Divisão de Ensino e Pesquisa, objetivando avaliar e eliminar 
locais, objetos e lixos que poderiam servir como criadouro para larvas do vetor 
responsável por causar a dengue. Participaram do mutirão profissionais de 
Enfermagem da instituição, alunos da graduação de Enfermagem e residentes de 
Enfermagem da área de Infectologia. Para tal, voluntários calçaram luvas e 
pegaram sacos de lixo (saco verde para coletar resíduos recicláveis, saco branco 
para resíduos potencialmente infectantes e saco preto para resíduos comuns) e se 
espalharam pelo pátio da instituição, recolhendo e separando os lixos jogados no 
chão e fotografando locais onde ocorre acúmulo de água parada e os eliminando. 
As fotografias foram utilizadas para sensibilização de todos os profissionais do 
hospital. No total foram recolhidos cinco sacos de 100 litros e foram encontrados, 
principalmente, máscaras descartáveis, embalagens de marmitex, embalagens 
plásticas e até mesmo pedaços de vidro. Conclusão: O mutirão corrobora na 
sensibilização dos profissionais da instituição quanto ao descarte correto de 
resíduos, para a prevenção da proliferação do vetor da dengue Aedes aegypti e 
estímulo ao papel social dos profissionais na comunidade.  

Palavras-chave: Dengue; Monitoramento Ambiental; Prevenção de Doenças 
Transmissíveis. 

 



 

PERFIL DOS PACIENTES COM CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO 
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Faculdade Pitágoras – Londrina/PR 

Introdução: O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é um dispositivo de 
acesso venoso inserido perifericamente e que progride até a veia cava superior ou 
inferior, obtendo propriedade de um cateter central. Apesar do menor risco de 
infecção quando comparado à outros cateteres venosos, tal risco é inerente ao 
procedimento por ser invasivo e constituir uma porta de entrada para 
microrganismos. Objetivo: Descrever o perfil do paciente internado em uso de 
PICC em um hospital universitário público terciário. Método: Estudo descritivo 
transversal e retrospectivo com dados coletados entre 03 de janeiro de 2022 a 25 
de abril de 2022 pelo Time de Terapia Infusional em uma instituição de saúde 
pública terciária. Os dados foram tabulados e analisados através de estatística 
descritiva com uso do Excel. Resultados: No período de 03 de janeiro de 2022 a 
25 de abril de 2022, foram observados 160 pacientes com uso de PICC no 
hospital, sendo 89 do sexo masculino e 71 do sexo feminino, com intervalo de 
idade de 10 à 87 anos. Tendo como principal indicação uso de antibiótico por mais 
de 6 dias (96.25%), seguido por nutrição parenteral (1.25%), trombólise (0.62%) e 
tempo de internação (0.62%). O membro superior direito foi o principal membro 
utilizado para inserção (70%) tendo a veia basílica como a via mais utilizada 
(83.75%). Do total, 137 inserções foram ecoguiadas. O tempo de permanência do 
cateter foi entre um dia a 65 dias. Entre os motivos de retirada do cateter, 26.25% 
foram por término da terapia, 14.37% por óbito, 11.25% devido a não progressão 
do cateter, 9.37% por tração, 9.37% por apresentar sinais flogísticos e 1.87% por 
extravasamento, 23.75% continuavam em uso. Dos que apresentaram sinais 
flogísticos, 10 pacientes (6.25%) tiveram hemocultura positiva e confirmada 
infecção relacionada ao PICC. Foram encontrados os seguintes microrganismos: 
cocos gram-positivos (60%), candidas (30%), leveduras (10%) e Staphylococcus 
aureus (10%). Conclusão: A análise descritiva dos dados e a construção do perfil 
do paciente internado em uso de PICC corroboram para o uso do dispositivo como 
recurso terapêutico na assistência de enfermagem e permitem subsidiar tomada 
de decisão para prevenção de eventos adversos. 

Palavras-chave: Cateterismo Periférico; Infecção Hospitalar; Assistência de 
Enfermagem. 

 

 

 



 AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE CUIDADO 
COM O CATETER VESICAL DE DEMORA 
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Universidade Estadual de Londrina - Londrina/PR 

 

Introdução: O procedimento de cateterismo vesical de demora (CVD) é 
considerado uma técnica invasiva de inserção de cateter através da uretra. Desta 
forma ocorre a invasão de uma área que é considerada estéril, gerando assim uma 
probabilidade do indivíduo desenvolver infecção do trato urinário (ITU). Objetivo: 
Avaliar a adesão ao protocolo institucional de cuidados com o cateter vesical de 
demora. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal, 
realizado em uma unidade de terapia intensiva de pacientes Covid-19 positivo. 
Consiste em um instrumento de auditoria aplicado por estagiárias de enfermagem 
capacitadas que atuam na Assessoria do Controle de Qualidade da Assistência de 
Enfermagem entre os períodos janeiro e março de 2022. O roteiro estruturado, 
conforme o Bundle de prevenção de ITU, preconizado pela Comissão de Infecção 
Hospitalar (CCIH) do HU-UEL avalia aspectos relacionados a: fixação do cateter 
vesical de demora, identificação do cateterismo (Nome, data e calibre do cateter), 
posição do prolongamento da bolsa coletora, se esta  não está em contato com o 
chão ou superfície e possui volume de diurese menor que 2/3 da capacidade total.  
Para cada item que compõem o roteiro existem três possibilidades de respostas, 
„‟sim‟‟ caso o item esteja em conformidade, „‟não‟‟ quando incorreto, e „‟não se 
aplica‟‟ quando não foi possível avaliar. Resultados: Foram avaliados 54 
pacientes, dos quais 100% se encontravam-se identificados, com a fixação do 
cateter vesical de demora adequada e com o prolongamento retilíneo, sem dobras 
ou acotovelamentos. Com relação à localização da bolsa coletora e a sua 
capacidade máxima de até 2/3  foi verificada a adequação de 93%. Conclusão: 
Em suma, avaliação do CVD, segundo o protocolo institucional, faz-se necessário, 
visto que cuidados simples como a retirada precoce deste dispositivo, o 
posicionamento retilíneo de seu prolongamento, a proteção da extremidade da 
bolsa coletora e a prática de evitar o excesso de armazenamento urina reduzem o 
risco de desenvolvimento de ITU. O treinamento e conscientização dos 
profissionais a respeito dos Bundles de Prevenção de Infecção Hospitalar são 
indispensáveis e devem ser enfatizado, visando a qualidade da assistência e 
segurança do paciente.  

 

Palavras-chaves: Qualidade da Assistência, Infecção Hospitalar, Segurança do 
paciente. 

 

 



 

RELATO DE EXPERIÊNCIA E REFLEXÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE O PERÍODO PANDEMICO: ESTRATÉGIAS 

ADOTADAS PARA O ENSINO DE HIGIENE DAS MÃOS 

Giovanna Yamashita Tomita; Erick Souza Neri; Renata Aparecida Belei; Cibelly 

Rocha da Silva Bono; Sandra Maria Dias; Andressa Midori Sakai; Gilselena 

Kerbauy. 

Universidade Estadual de Londrina – Londrina/PR 

Introdução: A interação serviço-comunidade é de extrema importância para a 
práxis de letramento em saúde, tão importante durante o período pandêmico 
vivenciado. Essa interação proporciona a imersão de alunos e profissionais da 
saúde frente ao ensinamento de estratégias básicas de higiene e sua importância 
para a população, por meio de uma linguagem acessível que possam subsidiar a 
disseminação horizontal de informações preventivas entre a comunidade, 
proporcionando o controle sanitário de diversas doenças. Objetivo: Relatar as 
experiências vivenciadas pelos residentes de Enfermagem em Infectologia, 
vinculados ao Hospital Universitário (HU) da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL) durante o processo de interação ensino-comunidade. Método: Trata-se de 
um estudo descritivo, de abordagem qualitativa baseada nos relatos de 
experiência em serviço sobre as atividades de educação em saúde oferecidas à 
comunidade em um evento de grande porte realizado em um município do norte do 
Paraná. Resultados: Segundo dados preliminares da Divisão de Ensino e 
Pesquisa (DEPE) do HU/UEL, o Espaço Saúde (ES) recebeu aproximadamente 
1.600 visitantes durante os 10 dias de evento. O ES era constituído de cerca de 11 
stands, dentre eles o stand da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares 
(CCIH), que ficou responsável pela realização de atividades de ensino acerca do 
processo saúde-doença, com ênfase nas infecções humanas. Os residentes e 
estagiários abordavam inicialmente conceitos básicos da microbiologia e a 
importância das mãos como veículos de transmissão de microrganismos 
patogênicos. Os voluntários foram estimulados a participar de uma dinâmica, onde 
através de uma substância fluorescente era possível observar a má higiene das 
mãos por meio de uma câmara de luz negra. Essa dinâmica visava reforçar e 
incentivar a adoção de práticas e ações de abordagem preventiva. Em seguida, 
eles eram ensinados sobre a maneira correta para realizar a higienização das 
mãos, tanto com preparações alcoólicas quanto com água e sabão. Conclusão: O 
profissional Enfermeiro exerce um papel de extrema importância no processo de 
educação em saúde, visto que este tipo de intervenção proporciona a 
disseminação de conhecimentos científicos para a população, estimulando sua 
autonomia em cuidados em saúde, além de esclarecer o papel social da 
universidade e seus serviços prestados. 

Palavras-chaves: Infectologia. Microbiologia. Educação em Saúde. 
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Introdução: Metodologias ativas de ensino proporcionam o protagonismo do aluno 
frente ao seu aprendizado, mediante aplicações de conhecimentos previamente 
adquiridos, que possam eventualmente estimular a construção e compreensão de 
conceitos preconizados na sua grade de ensino. Objetivo: Relatar as reflexões 
acerca da importância da imersão em ciências básicas para os residentes de 
Enfermagem em Infectologia, vinculados ao Hospital Universitário (HU) da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) no contexto da interação ensino-
comunidade durante um evento de grande porte realizado em Londrina. Método: 
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa baseada na 
experiência dos residentes de Infectologia, correlacionando a importância da 
imersão em ciências fundamentais durante o primeiro mês do curso e suas 
aplicações para o ensino comunitário. Resultados: Segundo dados preliminares 
da Divisão de Ensino e Pesquisa (DEPE) do HU/UEL, o Espaço Saúde (ES) 
recebeu aproximadamente 1.600 visitantes durante os 10 dias de evento. O ES era 
constituído de cerca de 11 stands, dentre eles o stand da Comissão de Controle de 
Infecções Hospitalares (CCIH), Suporte Básico de Vida, Práticas Integrativas, 
banco de leite humano, entre outros. Durante a imersão da prática serviço-
comunidade os residentes notavelmente precisam estabelecer correlações entre 
as ciências básicas: aspectos imunológicos associados às formas graves da 
Tuberculose, exemplificada pela forma miliar da peça anatomopatológica em 
exposição, além de associar conceitos de imunobiológicos como a vacina bacilo de 
Calmette-Guérin (BCG). A ABP estimula também a correlação dos conceitos de 
Microbiologia, por meio do entendimento dos meios de cultura (diferenciais e 
seletivos), interpretação do antibiograma., bem como conceitos de 
antibioticoterapia e princípios de resistência microbiana observadas na prática 
clínica. A ABP proporciona uma melhor avaliação crítica das situações em que os 
residentes estão inseridos, elaborando e esclarecendo métodos de prevenção e 
controle de infecções na comunidade tanto para outros profissionais quanto para a 
população leiga. Conclusão: O contexto de educação em saúde deve ser 
estimulado no processo de ensino-aprendizagem adotado nos programas de 
residência em saúde, visto que proporcionam a correlação da teoria vista nas 
ciências básicas e como elas podem ser aplicadas no nosso cotidiano mediante o 
estímulo com vivência em eventos de cunho educativo. 

Palavras-chaves: Infectologia. Educação de Pós-Graduação em Enfermagem. 
Internato e Residência. 

 



 

 

 

ADESÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AOS BUNDLES DE PREVENÇÃO 
EM INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADO AO CATETER 

VESICAL DE DEMORA 

Arthur Garani Narciso; Janaini Brunoski; João Pedro Gambetta Polay; Elder 

Dalazoana Filho; Maria Dagmar da Rocha Gaspar; Guilherme Arcaro. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – Ponta Grossa/PR 

INTRODUÇÃO: Pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
demandam maior atenção da equipe multiprofissional, uma vez que são 
submetidos a diversos procedimentos invasivos, como a inserção do Cateter 
Vesical de Demora (CVD), podendo gerar quadros infecciosos. Dessa forma, os 
bundles, os quais constituem pacotes de medidas que podem prevenir infecções, 
direcionados para a prevenção de Infecção do Trato Urinário relacionado ao 
Cateter Vesical de Demora (ITU-CVD) são fundamentais para a redução dos casos 
dessa Infecção Associada à Assistência à Saúde (IRAS) de maneira eficaz. 
OBJETIVOS: Avaliar a adesão da equipe multiprofissional de uma UTI aos 
bundles de prevenção de ITU-CVD e a incidência da mesma na UTI estudada. 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva e também prospectiva, 
observacional e quantitativa, aprovada pelo Comitê de Ética (CAAE 
01599618.6.0000.0105), realizada em uma UTI Adulto de um Hospital em Ponta 
Grossa – PR, com dados coletados de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, por 
meio de avaliação dos registros dos bundles em prontuários e observação direta à 
beira do leito, avaliando a aplicação e registro do checklist de bundles para a 
prevenção de ITU-CVD. RESULTADOS: Foram inclusos no estudo 40 pacientes 
internados da UTI que fizeram uso de CVD, sendo observadas 27 infecções 
(67,5%).  As informações relativas à aplicação dos bundles foram analisadas em 
116 momentos, havendo divergências entre os dados prospectivos e 
retrospectivos em relação à fixação correta do CVD, visto que, de acordo com os 
dados do prontuário, 115 (98,14%) CVDs estavam posicionados adequadamente, 
entretanto, observou-se que em apenas 104 (89,66%) casos eles estavam 
apropriados. Em relação à necessidade de permanência, ao enchimento da bolsa 
coletora abaixo de 2/3 de sua capacidade máxima, à higiene íntima adequada e ao 
posicionamento adequado da bolsa coletora não foram encontradas diferenças 
estatísticas maiores que 1,72% entre os dados dos prontuários comparados com 
as análises realizadas à beira do leito. CONCLUSÃO: É evidente, portanto, que 
houve alta adesão aos bundles preventivos da ITU-CVD pela equipe 
multiprofissional, uma vez que não foram observadas grandes diferenças entre os 
achados nas fases retrospectiva e prospectiva. Esta análise demonstrou ausência 
de ITU-CVD na amostra estudada, expondo o quão favorável é a aplicação dos 
bundles para a redução dessa IRAS. 

Palavras-chave: Infecções Nosocomiais. UTI. Cateteres Urinários. Prevenção e 

Controle. 



 

ANÁLISE COMPARATIVA DA PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE 
CORRENTE SANGUÍNEA ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 
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Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina 

Londrina/PR 

Introdução: A pandemia de COVID-19 causou um grande impacto em todos os 
serviços de saúde, principalmente nos de atendimento a pacientes com esse 
agravo de impacto mundial. Por serem pacientes extremamente graves, muitos 
procedimentos invasivos foram necessários no tratamento desses enfermos, 
principalmente a instalação de vários cateteres venosos. Estudos identificaram que 
a infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) foi a infecção adquirida em 
hospitais mais prevalente durante a pandemia, seguida da pneumonia associada à 
ventilação mecânica. Objetivo: Comparar a prevalência das IPCS antes e durante 
o período pandêmico de COVID-19. Método: Foram analisados os relatórios 
mensais de IRAS elaborados pela equipe da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) de um hospital universitário do norte do Paraná a partir de 
Janeiro de 2018 até Dezembro de 2019 para o período pré-pandemia e de março 
de 2020 até dezembro de 2021, considerando a determinação do perfil pandêmico 
da COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A partir do relatório, 
foram extraídos e comparados os dados referentes ao número total de casos de 
IRAS e número total de casos de IPCS, seguida da tabulação dos dados no 
software Excel®. Resultado: Foram analisados ao todo 46 relatórios mensais de 
IRAS, os quais apontaram um total de 1.300 casos totais de IRAS para o ano de 
2018; 1.019 casos para 2019; 999 casos em 2020 e 2.260 casos em 2021. Com 
base em critérios epidemiológicos, foram confirmados 188 casos totais de IPCS 
para o ano de 2018, e 178, 248 e 434 casos para os anos de 2019, 2020 e 2021, 
respectivamente. As taxas de prevalência de IPCS antes e durante a pandemia 
variaram entre 14.46%, 17.47%, 24.82% e 19.2% para os anos 2018, 2019, 2020 e 
2021, sendo possível determinar um aumento na prevalência de IRAS e de IPCS 
durante o período pandêmico de COVID-19, como encontrado por Rodrigues et al. 
(2021). Conclusão: As IPCS são alvos de alto potencial preventivo dentre as 
IRAS, devendo-se investir na elaboração e adoção de bundles preventivos visando 
amenizar expressivamente a incidência e os custos associados a esses agravos 
de saúde.   

Palavras-chave: Controle de Infecções. Monitoramento Epidemiológico. Infecção 
Hospitalar. 
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Introdução: Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são, ainda, 

constantemente enfrentadas em diversas redes de saúde nacionais e 

internacionais, principalmente observadas pelo desenvolvimento de pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV). As pneumonias chegam a ser 

responsáveis por até 15% das IRAS e aproximadamente 25% de todas as 

infecções adquiridas em unidade de terapia intensiva (Mendonça; Ribeiro; Silva, 

2019). Segundo Young et al. (2020), a Pseudomonas aeruginosa se destaca na 

ocorrência dessa doença, estando esse quadro intimamente relacionado com o 

período de internação e de intubação, porém outros patógenos de relevância 

também estão relacionados a esse agravo, principalmente em pacientes com 

COVID-19, como Acinetobacter spp e Staphylococcus aureus (SHARIFIPOUR et 

al., 2020). Sendo assim, a pneumonia adquirida nos serviços de saúde é um 

problema de saúde pública, responsável por alta morbi-letalidade. Objetivo: 

Identificar a prevalência de pneumonia hospitalar antes e durante o período da 

pandemia COVID-19. Método: Foram analisados os relatórios mensais de IRAS 

elaborados pela equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de 

um hospital universitário do norte do Paraná a partir de Janeiro de 2018 até 

Dezembro de 2019 para o período pré-pandemia; e de março de 2020 até 

dezembro de 2021, considerando a determinação do perfil pandêmico da COVID-

19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A partir do relatório, foram 

extraídos e comparados os dados referentes ao número total de casos de IRAS e 

número total de casos de PNM, incluindo os dados de Pneumonia Associada à 

Ventilação Mecânica - PAV, seguida da tabulação dos dados no software Excel®. 

Resultado: Foram analisados 46 relatórios mensais, os quais apontaram um total 

de 1.300 casos de IRAS para o ano de 2018; 1.019 casos para 2019; 999 casos 

em 2020 e 2.260 casos em 2021. Com base em critérios epidemiológicos, foram 

confirmados 509 de PNM e 5 casos de PNM pós-intubação em Centro Cirúrgico 

(CC), totalizando 514 casos em 2018; 411 casos, sendo  9 casos de PNM pós-

intubação no CC para o ano de 2019; 334 casos em 2020 e 830 em 2021. As 

taxas de prevalência de PNM antes e durante a pandemia variaram entre 39,54%; 

40,33%; 33,43% e 36,72% para os anos 2018, 2019, 2020 e 2021, 

respectivamente. Conclusão: Foi observado um aumento significativo no número 



de casos de IRAS e PNM durante os anos de 2020 e 2021, entretanto a 

prevalência manteve-se estável durante a pandemia, mas em valores elevados. 

Por fim, fica evidente a importância de determinar a prevalência e a sensibilidade 

dos microrganismos isolados de secreção traqueal, reduzindo a mortalidade, 

devido a um tratamento antibiótico apropriado. O monitoramento epidemiológico e 

a determinação do perfil epidemiológico de PNM deve auxiliar na elaboração de 

estratégias multimodais de bundles de prevenção visando reduzir o grau de 

morbimortalidade e custos associados a esse agravo. 

Palavras-chave: Pneumonia Associada a Assistência à Saúde. Monitoramento 
Epidemiológico. Infecção Hospitalar. 
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Introdução: A broncoaspiração (BCP) ocorre quando o paciente aspira  conteúdo  

da  boca  ou  do  estômago  para  a  laringe  e  trato respiratório  inferior  do  

pulmão (MARIK,  2001), agravando o quadro clínico do paciente, aumentando o 

tempo de internação, dos custos e estes pacientes estão mais propensos a ter 

piores desfechos, agravando o quadro de saúde, levando ao declínio funcional e 

até mesmo ao óbito. Medidas preventivas são importantes para evitar a BCP, 

como a identificação precoce do risco, higiene oral 3 vezes ao dia, cabeceira 

elevada, mudança na consistência alimentar, uso de via alternativa de alimentação 

e acompanhamento fonoaudiológico. Desde dezembro de 2020, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária emitiu nota técnica, estabelecendo como 

prioridade a implantação de medidas de prevenção da BCP. Objetivos: Analisar a 

adesão ao protocolo de prevenção de broncoaspiração entre a equipe de 

Enfermagem atuante nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital 

universitário. Método: Foi realizada análise dos instrumentos utilizados pela 

equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para fazer a 

capacitação “on the job” aos profissionais da Enfermagem sobre prevenção da 

Broncoaspiração nas UTIs, no período de novembro de 2021 a abril de 2022. O 

instrumento consta de 31 itens e lista as principais medidas de prevenção desse 

agravo. Resultados: Foram realizadas capacitações a 380 profissionais da equipe 

de enfermagem, atuantes nas 8 UTIs. Dentre as medidas de prevenção realizadas, 

identificou-se: 91,1% dos pacientes utilizavam cateter (CNE) e desses 96,6% 

apresentavam cabeceira elevada; registro da posição do cateter (CNE) a cada 4-6 

horas (43,7%); confirmação do posicionamento do cateter após intercorrências 

(88,4%); 97,14% avaliam condições neurológicas após extubação; 95,69% ofertam 

água em copo de café ao paciente após extubação; 84,5% utilizam a técnica 

correta para a passagem do CNE; 97,34% comunicam ao médico casos de tosse 



ou engasgo durante ou após a deglutição do alimento; 97,14% mantém jejum de 3 

horas antes de traqueostomia e de 6 horas após extubação. Conclusão: 

Observou-se uma alta adesão dos profissionais da Enfermagem ao protocolo de 

prevenção de broncoaspiração, configurando uma forte medida para a segurança 

do paciente, porém algumas práticas precisam ainda ser reforçadas, 

principalmente as ligadas aos cuidados com o CNE. 

Palavras-chave: Segurança do paciente; Medidas de segurança; Aspiração 
Respiratória. Broncoaspiração. 
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Introdução: A segurança do paciente objetiva reduzir a um mínimo aceitável o 
risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde, utilizando como uma 
de suas estratégias o envolvimento do paciente e familiares (BRASIL, 2014) para a 
redução das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Uma das 
estratégias utilizadas para esse alcança são os Bundles, termo empregado para 
um método articulado criado para melhorar os processos e os resultados dos 
cuidados com o paciente (PINHO, 2020). Em outubro de 2021 foram retomadas 
pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) as Rondas Ostensivas 
para a Segurança do Paciente– ROSPIH, que possuem o objetivo de orientar 
pacientes e familiares sobre os bundles em um hospital universitário do Paraná. 
Objetivo: Analisar a adesão ao protocolo de prevenção de IRAS, por meio de 
rondas realizadas mensalmente pela equipe da CCIH. Método: Foram analisadas 
as respostas obtidas através de instrumento utilizado para abordar pacientes e 
acompanhantes sobre tópicos voltados à prevenção das IRAS, com foco em 
infecção primária de corrente sanguínea (IPCS), infecção do trato urinário (ITU), 
pneumonia (PNM) e infecção de sítio cirúrgico (ISC), nas enfermarias, no período 
de novembro de 2021 a abril de 2022. Resultados: Foram abordados 405 
pacientes ou acompanhantes. Em relação à prevenção de PNM, 78,7% dos 
pacientes estavam com cabeceira elevada; 72,1% dos pacientes afirmaram 
deambular ou sentar em algum período do dia ou mudar de decúbito a cada 2 
horas; 63,3% realizaram higiene oral pelo menos 3 vezes ao dia. Quanto à 
prevenção de ITU, 96,55% dos pacientes com cateter vesical de demora 
apresentaram bolsa coletora suspensa do chão e da escadinha; 75,86% estavam 
com a bolsa mais distante do quadril, e o cateter estava fixado em 91,07%. No que 
se refere à prevenção de ISC, foi relatado que 95,04% dos curativos são 
protegidos com plástico durante o banho e que 96,07% dos curativos não são 
retirados durante o banho. A respeito da prevenção de IPCS, 87,11% dos 
cateteres venosos estavam com curativo datado, limpo e bem aderido; 93% das 
inserções de cateter eram examinadas diariamente; 94,73% dos equipos estavam 
datados e 86,86% afirmaram aplicar álcool a 70% ao serem manipuladas as 
conexões. Conclusão: Observou-se uma alta adesão aos bundles de prevenção 
das IRAS, visto que a adesão aos itens avaliados foi maior que 50%. Desse modo, 
envolver o paciente em seu plano de assistência pode contribuir para a prevenção 
de IRAS, e melhorar os indicadores de qualidade e segurança na assistência do 
paciente.  
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Infecção Hospitalar; Controle de 
Infecções.Bundles. 
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Introdução: A Higienização das Mãos (HM) é uma das medidas primárias para o 
controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Em 2005, a 
fim de melhorar a prática da higienização das mãos, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou o desafio global de segurança ao paciente, intitulado como 
“cuidado limpo é cuidado mais seguro”, com o objetivo de mobilizar os países a 
agirem no controle e prevenção das IRAS, focando na prática da HM entre os 
profissionais da área. Entretanto, a higiene das mãos ainda é negligenciada e por 
isso sua supervisão deve ser realizada e mensurada de forma sistemática. 
Objetivo: Analisar a adesão ao protocolo de HM, que utiliza como base os 5 
momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio de 
rondas realizadas pelos estagiários da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) em momentos diversos nas unidades. Método: Foram 
analisados os instrumentos padronizados pela OMS para o registro da observação 
direta da higienização das mãos nas unidades de terapia intensiva (UTI) e nas 
enfermarias, tanto adulto como pediátrica e neonatal, e Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI) neonatal, durante o período de outubro de 2021 a abril de 2022. 
Resultados: Foram realizadas 3.292 observações, sendo possível constatar que a 
taxa de adesão ao protocolo de HM variou conforme os setores, havendo uma 
maior adesão pelas UTIs destinadas aos cuidados de adultos, com uma taxa de 
adesão total de 71,20%. Entretanto, de todas UTIs analisadas (n=8), somente 
duas atingiram taxa superior a 80% (84,22% e 84,45%). Além disso, a UCI e a UTI 
Neonatal, assim como a UTI Pediátrica, apresentaram uma taxa total de 60,80%, 
enquanto que as enfermarias de adultos demonstraram apenas 55,59% de adesão 
ao protocolo. Já a enfermaria pediátrica, apresentou uma taxa de adesão maior, 
com 60,17%. Conclusão: O protocolo de HM possui uma maior adesão nas UTIs 
adulto e infantil, onde são exercidos cuidados mais complexos, diferentemente das 
enfermarias, onde observou-se uma menor adesão ao protocolo. É necessário  
reforçar e estimular a adesão ao protocolo de HM, assim como orientar sobre os 
cinco momentos em que a higiene das mãos é dada como imprescindível e sobre 
a importância da adoção dessa medida para o controle e a prevenção de infecções 
relacionadas à assistência à saúde.  
 

Palavras-chave: Higiene das Mãos; Segurança do Paciente; Controle de 
Infecções. 
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Introdução: Cada dia de internação representa um risco aos pacientes internados 
em Unidade de Terapia Intensiva, principalmente das infecções relacionadas à 
assistência à saúde (IRAS). Dentre esses agravos, a pneumonia se destaca, 
principalmente as associadas à ventilação mecânica. São muitos os 
microrganismos isolados de pneumonia hospitalar, como a Pseudomonas spp 
(ANDRADE; LEMOS; DA SILVA, 2021), spp e Staphylococcus aureus 
(SHARIFIPOUR et al., 2020),  tratados com uma grande variedade de 
antimicrobianos e por longos períodos de tempo. O aspirado traqueal é um método 
de baixo custo, relativamente fácil e pode ser feito a beira leito. Ainda, é um 
método não invasivo que apresenta resultados semelhantes àqueles invasivos 
(GONÇALVES et al., 2021). Além disso, dados dos estudos de Stringhetta et al. 
(2022) e de Espírito Santo et al., (2020), demonstram que o aspirado traqueal 
apresenta maior taxa de positividade e crescimento bacteriano, respectivamente. 
Objetivos: Comparar o padrão de sensibilidade dos microrganismos isolados de 
amostras de Secreção Traqueal (ST) dos primeiros dias de internação com 
internação prolongada. Método: As amostras de cultura identificadas no ano de 
2021 de ST provenientes de um hospital universitário público do Paraná foram 
analisadas considerando os pontos de cortes estabelecidos pelo Brazilian 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (BrCAST). Os resultados dos 
testes de sensibilidade foram analisados independentemente dos patógenos 
isolados, seguida da alocação em Grupo 1 (G1): entre 3 a 5 dias de internação; e 
Grupo 2 (G2): maior ou igual a 15 dias de internação. Resultado: As taxas de 
sensibilidade do G1 foram: Ceftriaxona (32,14%), Piperacilina+Tazobactam 
(41,32%), Cefepime (50,58%), Meropenem (58,33%), Amicacina (60,0%) e 
Sulfam+Trimetoprim (71,28%), indicando que os antimicrobianos mais comumente 
utilizados como a Ceftriaxona, Pipe+tazo e Cefepime apresentaram índice de 
sensibilidade menor que 50%. As taxas de sensibilidade das amostras do G2 
foram: Imipenem (18,49%), Levofloxacin (27,48%), Amicacina (45,57%) Tigeciclina 
(60,65%), Ceftazidima+Avibactam (78,38%) e Polimixina B (77,53%). Conclusão: 
A terapia empírica com carbapenêmicos em pacientes de longa permanência pode 
induzir à falha terapêutica, aumentando o tempo de permanência e custos 
associados à assistência em saúde. Estimular e reforçar a vigilância periódica do 
microrganismos hospitalares e a prática do stewardship de antimicrobianos podem 



contribuir no manejo a curto e longo prazo do perfil de resistência de patógenos 
intra-hospitalares, além de reduzir a taxa de morbimortalidade associada às 
infecções relacionadas à assistência à saúde. 
 

Palavras-chave: Resistência Microbiana a Medicamentos. Testes de 
Sensibilidade Microbiana. Monitoramento Epidemiológico. 
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INTRODUÇÃO: Prevendo a escassez de antimicrobianos para o tratamento da 

pneumonia adquirida na comunidade e o impacto nos custos de internação e, 

principalmente, do uso excessivo sobre a resistência antimicrobiana, a coleta da 

procalcitonina (PCT) foi acrescentada ao rol de exames coletados na admissão de 

pacientes com suspeita ou confirmados para infecção pelo SARS-COV2 a partir de 

21 de setembro de 2020. Quando acima de 0,5mg pode ser vista como um 

marcador de infecção bacteriana, favorável na distinção entre infecções que 

afetam o trato respiratório e consequentemente um fator prognóstico da infecção 

por COVID-19. A procalcitonina é vista como um fator de predição para a 

deterioração clínica do paciente. OBJETIVO: Avaliar o impacto dos resultados da 

PCT sobre os dias de tratamento (DOT) de ceftriaxona e levofloxacino em 

pacientes admitidos com suspeita ou confirmados para a COVID-19. MÉTODO: 

Informações dos registros eletrônicos de saúde de pacientes admitidos no Hospital 

Universitário de Londrina, com infecção pelo SARS-COV2 suspeita ou confirmada, 

foram avaliados retrospectivamente. Estes registros incluíram resultados e data da 

coleta da PCT e dias de tratamento (DOT) de ceftriaxona e levofloxacino. Os 

pacientes foram divididos em 2 grupos, pré-procalcitonina (de 21 de junho a 20 de 

setembro de 2020) e pós-procalcitonina (21 de setembro a 20 de dezembro de 

2020). Para a comparação entre grupos, o teste do Chi-quadrado e Mann-Whitney 

foram utilizados. RESULTADOS: No período analisado, 2619 pacientes foram 

admitidos, 1208 pacientes fizeram uso de ceftriaxona ou levofloxacino, 722 

(50,63%) no período pré-procalcitonina e 486 (40,74%) no período pós-

procalcitonina (Tabela 1). O percentual de pacientes que fizeram uso dos 

antibióticos avaliados por 4 dias ou menos foi maior no período pós (55,97% 

versus 47,78%). Porém, entre os dois antimicrobianos avaliados, apenas a 

mediana de DOT da ceftriaxona apresentou redução estatisticamente significativa 



no período pós (DOT de 5 no período pré e 4 no período pós). Apesar da redução 

da mediana de DOT de levofloxacino de 4 para 3 dias, a diferença não foi 

significativa. 

Tabela 1 – Fração de pacientes em uso de antibióticos e DOT 

 PRÉ PÓS p 

Número de pacientes admitidos 1426 1193  
Número de pacientes com 
antibióticos 

722 
(50,63%) 

486 
(40,74%) 0,002 

Número de pacientes com DOT ≤ 4 
dias 

345 
(47,78%) 

272 
(55,97%) 0,005 

DOT ceftriaxona 5 (2 – 6) 4 (2 – 6) 0,038 

DOT levofloxacino 4 (2 – 7) 3 (2 – 6) 0,346 

Legenda: DOT – dias de tratamento 

CONCLUSÃO: A introdução da coleta de procalcitonina estava associada ao 

aumento do percentual de pacientes que fizeram uso de antibióticos por 4 dias ou 

menos no período pós-procalcitonina. Houve redução de 1 dia de uso de 

ceftriaxona no período pós, porém não verificou-se redução significativa no uso de 

levofloxacino. 

Palavras-chave: Pró-Calcitonina; COVID-19; Antimicrobianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LESÕES DE PELE E PARTES MOLES: UM ESTUDO RETROSPECTIVO 
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Introdução: O surgimento de lesões de pele e partes moles é um grande indicador 
da qualidade da assistência prestada ao paciente nas unidades hospitalares. Os 
diagnósticos médicos influenciam diretamente como fatores de risco para o 
desenvolvimento de lesões de pele e seus agravos, tendo como fatores 
interferentes: gravidade da internação; tempo de internação; uso de fármacos; 
dispositivos médicos; instabilidade hemodinâmica; alterações na circulação 
sanguínea; comorbidades; alterações na pele de lesões anteriores. Devido ao 
longo período de internação, as lesões podem servir de porta de entrada para 
microrganismos, desse modo trazendo malefícios para a melhora clínica dos 
pacientes. Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico dos pacientes que 
desenvolveram lesões de pele e partes moles. Metodologia: Foi realizado um 
estudo retrospectivo com análise dos dados coletados pela Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH), sendo fundamentada no Hospital Universitário (HU) 
de Londrina. Realizada a partir da abordagem direta das equipes de enfermagem, 
também por meio da avaliação e acompanhamento de prontuários dos pacientes 
com lesões de pele e partes moles, sendo executada diariamente durante o 
período de dezembro de 2021 à março de 2022. Resultados: Foram 
acompanhados 290 pacientes durante o período de estudo, tendo como mais 
afetados pacientes com mais de 60 anos com comorbidades preexistentes, na 
região sacral, nos setores de internação: unidade masculina; unidade feminina; 
unidade de terapia intensiva (UTI) 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Pronto Socorro. Sendo 
identificadas 7 lesões com a presença de microrganismos, através da solicitação 
de culturas, sendo elas: Kocuria Kristinae; Acinetobacter baumannii Complexo; 
Enterococcus feacalis; Enterococcus faecium; Klebsiella pneumoniae; Serratia 
marcescens; Klebsiella pneumoniae SSP; Escherichia coli. Conclusão: As lesões 
de pele e partes moles geram um importante impacto aos pacientes, família e a 
instituição, sendo assim um grande problema de saúde. São influenciadas por 
diagnósticos médicos no seu desenvolvimento provocando agravamentos à 
condição clínica do paciente, junto com a incidência de infecções por 
microrganismos. 
 
Palavras-chave: Ferimentos e lesões; lesões dos tecidos moles; lesões por 
pressão. 
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Introdução: Organizações em saúde possuem o desafio de preparo e repasse de 

rotinas e protocolos institucionais para profissionais da enfermagem recém-

admitidos para minimizar riscos e eventos adversos em saúde, corroborar com a 

manutenção da qualidade da assistência de enfermagem, manter a padronização 

de rotinas e facilitar a adaptação do trabalhador. Dessa forma, são realizados 

programas de treinamento admissional para profissionais da enfermagem recém-

admitidos. Objetivo: Descrever a experiência de um estagiário graduando em 

enfermagem quanto às vivências no processo de treinamento de profissionais da 

enfermagem recém-admitidos. Método: Trata-se de um relato de experiência de 

um estagiário de enfermagem em sua participação no treinamento admissional de 

profissionais da enfermagem em hospital público terciário do norte do Paraná 

durante os anos de janeiro de 2021 a março de 2022. Resultados: Os 

profissionais da enfermagem recém-admitidos no hospital são treinados 

presencialmente com enfermeiros da instituição quanto às rotinas institucionais 

padronizadas e atualizadas referentes às Normas de Biossegurança, Uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, Terapias Infusionais, Lesões de pele e 

Curativos, Atendimento à Parada Cardiorrespiratória e aos Registros de 

Enfermagem. Além disso, outros conteúdos e rotinas padronizadas são 

transmitidos através de dezesseis Webquests. O Webquest é uma aula orientada, 

de fácil acesso e execução cujo objetivo é a aquisição completa de um 

determinado conteúdo, com a ideia de agregar e refinar conhecimentos. Os 

conteúdos apresentados incluem: Segurança do Paciente, Biossegurança, 

Segregação de Resíduos em Saúde, Glicemia Capilar, Manuseio e Inserção de 

Cateter Venoso, Transfusão Sanguínea, Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, entre outros. A atuação do estagiário acompanha a prestação de 

suporte técnico e teórico esclarecendo eventuais dúvidas que surgem durante o 

desenvolvimento das atividades. É primordial o acompanhamento de todo o 

processo de capacitação para que seja garantida a eficiência do repasse 

educacional. Conclusão: O treinamento do recém-admitido da enfermagem 

proporciona a continuidade do cuidado da enfermagem, além de aprimorar os 

conhecimentos profissionais e auxilia no desenvolvimento das competências para 

atuação da equipe de enfermagem. Enquanto estagiário, a absorção de 

conhecimento é gratificante, vivenciando situações que agregam e contribuem 

para um futuro promissor.  

Palavras-chave: Educação continuada em Enfermagem; Enfermagem; Equipe de 

Enfermagem; Estudantes de Enfermagem. 


