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Programa

� Introdução;

� Epidemiologia das infecções em 

� Quando isolar?

� Quando vigiar?� Quando vigiar?

� Conclusão.

Epidemiologia das infecções em UTI-Neo;



Contexto:

As infecções hospitalares em neonatos são  
uma grande ameaça  tanto a 
sobrevivência quanto ao desenvolvimento 
saudável das crianças internadas em saudável das crianças internadas em 
unidades de terapia intensiva. A angústia e 
sofrimento dos pais e familiares não pode 
ser descartada. Além disso, aumentam os 
custos dos cuidados.
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Epidemiologia:

● Mais comuns:

● -IPCS – IPCLS (CVC)

● - PAV

● - ISC

● Menos comuns:

● - ITU (associada ou não a cateter)

● - Pele

● -Olhos
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● Análise de um banco mundial de IRAS ( 
https://www.outbreak-database.com
● 38% dos surtos ocorrem em 
● 18% das publicações mundias
em UTIs Neoem UTIs Neo
● Klebsiella – agente mais comum;
● Staphylococcus (incluindo MRSA);
● Serratia e Enterobacter
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- Infecção de Sanguínea, maioria dos 
casos.

- Enterobactérias . 
- * Resistência microbiana não mostrada 

neste estudo



Fonte: Journal of Neonatal- Perinatal Medicine 6 (2013) 165Perinatal Medicine 6 (2013) 165-172



Estudo realizado em mais de 248 Estudo realizado em mais de 248 
UTIs Neonatais dos Estado Unidos



Isolamento de Contato:

Objetivo:

� O isolamento de contato tem como finalidade a prevenção da 
transmissão e disseminação de germes MR. 

- Paciente colonizados e com infecção por germes MR.

- Germes resistentes aos 
(KPC, NDM, mcr-1), MRSA, ESBL...

� Impacto negativo do isolamento: 

- Pacientes em isolamento de contato podem sofrer mais eventos adversos 
que paciente em precaução padrão.

- O RN necessita do contato com a mãe (microbiota da mãe para 
incrementar seu sistema imunológico, amamentação, vínculo mãe

- Custos com materiais: Luvas e aventais e tempo.
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� O uso intensivo de antimicrobianos � O uso intensivo de antimicrobianos 
profilática e terapêutica, ou mesmo como promotores de crescimento 
(aditivo da ração), é descrito como uma das principais causas de 
aquisição de resistência em 

O uso intensivo de antimicrobianos na produção animal, de forma O uso intensivo de antimicrobianos na produção animal, de forma 
ou mesmo como promotores de crescimento 

), é descrito como uma das principais causas de 
aquisição de resistência em enteropatógenos.





Vigilância

� Manter o sistema de vigilância epidemiológica das infecções 
relacionadas à assistência à saúde (IRAS) que permita o monitoramento 
adequado de patógenos multirresistentes, em parceria com o laboratório 
de microbiologia. ANVISAde microbiologia. ANVISA
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� Objetivo: 

- Detecção e monitoramento dos germes MR em pacientes colonizados;

- Implementação de medidas que reduzam a da transmissão cruzada;

* Protegendo os pacientes proporcionando um ambiente mais seguro

- Estudar as possibilidades de suspender as precauções de contato;

Ainda:

- Conhecer o perfil microbiológico: Quais são os germes mais comuns na - Conhecer o perfil microbiológico: Quais são os germes mais comuns na 
unidade ou na instituição;

- Entender a pressão de colonização: Qual a probabilidade de um 
paciente adquirir um germe MR em um determinado período.
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Fatores a serem considerados

Perfil Epidemiológico: Quais germes MR estão causando infeções, quais 
infecções, novos casos e/ou surtos. 

Período:  Durante quanto tempo manter a vigilância; 

- Enquanto houver infecção ativa por MR...

- Até o controle do  surto...

Periodicidade: Semanal, quinzenal, mensal...
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Custos das culturas de vigilância.

Na implementação de um programa de cultura de vigilâcia podem 
quadruplicar o número de leitos sob precaução de contato
na mesma proporção. 

� Recursos

- RH, materiais, material de laboratório...

- Laboratório: Próprio ou terceirizado, tecnologia disponível  o que impacta 
no tempo de liberação dos resultados;

- Recursos financeiros.

Custos das culturas de vigilância.

Na implementação de um programa de cultura de vigilâcia podem 
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Estimativa

� Cultura negativa:

SWAB Custo individual Custo Mensal

Nasal R$ 5,00 R$ 20,00

Retal R$ 19,00 R$ 76,00

Total R$ 24,00 R$ 96,00

� Cultura positiva: 

SWAB Custo individual Custo Mensal

Nasal R$ 10,00 R$ 40,00

Retal R$ 60,00 – 115,00 R$ 240,00 –

Total R$ 70,00 – 125,00 R$ 280,00 –

Custo Mensal

Não foram computados os 
custos com RH, a estrutura e 
equipamentos. LACEN

Custo Mensal

– 460,00

– 500,00

equipamentos. LACEN



Precaução de contato e culturas de 

A precaução de contato e as culturas de vigilância são recursos 
importantes  uma redução efetiva na transmissão de germes MR. Ambos 
geram altos custos financeiros, no entanto o custo do tratamento de uma 
infecção é muito maior. Em relação ao RN em precaução de contato, a 
OPAS/17 recomenda que pais e familiares não utilizem aventais ou luvas (diz 
ainda que se mãe for portadora de um germe MR o RN deverá ser colocado 
em precaução de contato). em precaução de contato). 

Nas culturas de vigilância há a necessidade de avaliar o momento 
epidemiológico para tentar racionalizar os recursos.
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