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Agenda
IRAS & COVID-19 
PAV
Higiene de Mãos 
Bactérias Multirresistentes



Como estávamos?
Proadi - UTIs brasileiras

Diagramas Direcionadores

Equipe Multidisciplinar altamente efetiva

Ciência da Melhoria

Engajamento da família

Redução significativa de infecções relacionadas a dispositivos invasivos











Preparo do Hospital para Enfrentamento 
da Pandemia

Plano de Contingência

Comitê de Crise

Estabelecimento de Protocolos Assistenciais

Separação de Fluxos

Fluxo de atendimento no PA Covid, enfermaria respiratória, UTIs

Fluxo de atendimento aos colaboradores

Covid tempo real – monitoramento 24h dos indicadores

Política de uso de EPIs, monitoramento contínuo e projeções de consumo

Contratação e Profissionais de Saúde para trabalhar diretamente com COVID

Todos pela Saúde



Plano de Contingência – Infecção Hospitalar

• Criar sistema de triagem na Emergência e definir áreas para separar os casos 
confirmados, suspeitos e não Covid

• Definir critérios de transferência (interna e externa) e transporte de pacientes

• Orientar uso de EPI: mascara cirúrgica (todos), mascara cirúrcica/ face shield
(assistenciais), N95 (assistência com geração de aerossol); local de guarda de EPI 
de uso individual; informação sobre o uso correto; guia de paramentação e 
desparamentação

• Sinalizar nas áreas de circulação de pacientes (fluxos, trajetos e alertas)

• Orientar as áreas diagnósticas (imagem, laboratório): uso EPI, cuidado de 
suspeitos/confirmados, fluxos

• Intensificar a limpeza de ambientes e superfícies – aumentar a frequência, ajustar 
processo (concorrente e terminal), proteger os profissionais

• Fluxos de abastecimento  e reposição (EPI, alcool em gel, agua/sabão, produtos de 
descontaminação de superfícies e equipamentos, roupas); transporte de materiais 
contaminados, resíduos; materiais limpos; uso de elevadores

• Rotina preparo de corpo pós óbito e guarda 



Profissionais de Saúde
Heróis, Guerreiros, com origens diversas ( professores, profissionais do PSF, etc)

Profissionais com experiência prévia em UTI

Sentimentos de Medo e apreensão

Uso de EPIs



Estrutura Física e de apoio
UTI previamente estruturada
Enfermarias que se tornaram UTIs

 Aumento gradual do número de leitos de UTI 
 Fluxos laboratórios, LACEN, Tomografias
Aumento expressivo da demanda de diálise (qualidade da água)





Marcadores usados para apoiar decisões antimicrobianas, como sinais vitais, contagem de leucócitos,
PCR e imagem radiológica tendem a ser alterados na sepse causada pelo SARS-CoV-2

72% dos pacientes receberam terapia antimicrobiana na admissão hospitalar;

8% dos pacientes tinham coinfecção bacteriana/fúngica na admissão;

Poucos relatos de infecção por agentes atípicos;





Paciente
Doença Nova

Sem tratamento específico

Gravidade dos Pacientes ( Prona, bloqueio neuromuscular)

Dificuldade de desinvasão

Impossibilidade da presença da família

Aumento dos casos graves internados

Sobrecarga da equipe

Complicações relacionadas a assistência



Co-infecções comunitárias: 31 pacientes /989 (3,1%) com 37 
infecções
◦ Pneumonia bacteriana: 7/989 (0,6%) S. pneumoniae, 

Moraxella catarrhalis, S. aureus, Haemophylis influenzae
◦ Pneumonia viral: Influenza A e B, VSR

Superinfecções Hospitalares
◦ 51 IRAS em 43 pacientes
◦ Tempo médio de 10 dias (desvio padrão 6.6)
◦ 56.8% em pacientes que foram admitidos em UTI
◦ Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella spp. S. aureus.
◦ Mais comum trato respiratório e bacteremia
◦ MDR em 7 pacientes: Pseudomonas spp. E coli, ESBL, K. 

pneumoniae ESBL
◦ 7/989 com infecções fúngicas: 3 Aspergillus fumigatus e 4 

Candida albicans



FISIOPATOLOGIA

BMJ 2020;369:m2107

Nos alvéolos: proteína S do vírus liga-se ao pneumócito tipo II através
da enzima conversora da angiotensina 2

Replicação viral dentro do pneumócito tipo 2

Infecção do parênquima → liberação de substâncias pró-inflamatórias
→ hipercitocinemia

• ↑ permeabilidade vascular
• acúmulo de líquido no espaço intersticial
• vasodilatação
• recrutamento de neutrófilos
• edema alveolar
• colapso alveolar

Citocinas na circulação sanguínea → inflamação sistêmica

Queda de pO2 ativa quimiorreceptores → estímulo do sistema nervoso
simpático







IRAS

Estrutura 
física 
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PAV
Como efetuar os Bundles na realidade da COVID?

Higiene oral em paciente pronado

Dificuldade de retirar a sedação

Decúbito

Processos de trabalho

Desinfecção dos frascos de aspiração



PAV

Bundles

Pressão de 
Colonização

Lesão 
pulmonar 
por SARS 

COV2

Condensado 
no circuito, 
frasco de 
aspiração

Higiene oral Rotinas na pronaDecúbitoSedação

PDSA Coxim



Auditorias Presenciais & 
Feedback para as equipes



HM

Reforçar 
os 5 

Momentos

LUVAS

Educação 
continua
da in loco

Qualidade 
do produto 

alcoólico

Higiene de Mãos (HM)

Desmistificar o medo de retirar as luvas
Incentivar a Troca de luvas e HM no 
cuidado
Incentivar uso de luvas sem talco quando 
disponível

Concentração 
real de álcool

Qualidade 
cosmética



OMS – 2030 – 9milhões de 
profissionais de enfermagem
necessários para atender a demanda
Global

 Sobrecarga de carga horária de 
trabalho, exposição a patógenos, 
fatiga predispõe a aquisição e 

Transmissão de COVID-19
Campanha HM 2020 voltada a 

profissionais e enfermagem



Vigilância Diretrizes



Coortes de COVID / Xadrez do dia a dia

NEGATIVOS

BMR

POSITIVOSALTA 
SUSPEITA

BAIXA 
SUSPEITA



Investigação da disseminação de Acinetobacter Baumannii 



BMR
Vigilância de BMR (colonização e Infecções)

Monitoramento do consumo de antimicrobianos

Importância do Ambiente
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Ambiente
Revisão do processo de desinfecção de Ambiente

Identificação de reservatórios

Culturas de superfície

Orquestrar limpeza terminal – Ambiente & Equipamentos





Florence



Clima de Trabalho
Cuide da sua equipe.  Seus 
funcionários valem ouro. As 
pessoas são o bem maior que 
você tem

As mudanças encontrarão 
espaço para acontecer quando 
o clima de trabalho é favorável

Com todos os desafios 
encontrados a alegria no 
trabalho pode ser reconhecida 
e sentida pelas equipes
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