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COVID-19  e Infecções 
Bacterianas:  Quais evidências?





L. Lansbury, B. Lim and V. Baskaran et al. / Journal of Infection 81 (2020) 266–275.  May, 27 2020 DOI: 10.1016/j.jinf.2020.05.046

• 30 estudos com 3.834 pacientes ( 23 estudos China, 3 USA, 
2 Espanha, 1 Tailândia e 1 Singapura

• 7% dos pacientes hospitalizados com COVID-19 tiveram
uma infecção bacteriana associada (95% CI 3-12%, n = 
2183, I 2 = 92 ·2%)

• Proporção maior em pacientes de terapia intensiva x 
unidades mistas (14%, 95% CI 5-26, I 2 = 74 ·7% versus 4%, 
95% CI 1-9, I 2 = 91 ·7%). 

• Co-infecção viral foi identificada em 3% (95% CI 1-6, n = 
1014, I 2 = 62 ·3

• 3 estudos reportaram concomitância com infecção fúngica

https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.046


• Série retrospectiva de casos de pacientes 
hospitalizados com COVID-19, em 2 hospitais 
na Inglaterra entre 20/02 e 20/04

• Controle – pacientes com influenza de 2019-
2020

• 836 pacientes

• 27 (3.2%) de 836 tiveram infecções
bacterianas confirmadas até D5 de internação
aumentando para 51 (6,1%) ao longo da 
internação



• Philadelpia – Pennsylvania

• Co-infecção bacteriana detectada em 19% dos 
pacientes (46/242)

• ITU/bacteriúria assintomática foi a infecção mais
frequente (57% de todas as co-infecções) 

• Fator independente associado com a mortalidade
(OR: 5.838; 95% CI: 2.647-12.876). 

• Pacientes com infecções bacterianas eram mais velhos
(71.35±11.20 vs. 64.78±15.23; p 0.006). 

• 67% dos pacientes receberam alguma
antibioticoterapia, embora destes, 72% não tinham
um sítio de infecção identificado

Uso de Antibióticos em 
Pacientes COVID-19



IRAS relacionadas a procedimentos
invasivos, principalmente em

ambiente de UTI



Desafios do 
Paciente com  
COVID-19



Como 
praticar os 5 
Momentos
em Tempos 
de COVID??



Primeiro Princípio
As indicações de uso de luvas 

Primeiro Princípio : O uso de luvas não modifica 

as indicações de higiene das mãos

Terceiro Princípio 
NÃO está indicado o uso duplo de luvas

Segundo principio 

O uso de luvas  não substitui

a higienização das mãos

Quarto Princípio
Remover as luvas tão logo seja finalizada a 

assistência e higienizar as mão imediatamente após



Barreiras para a adesão à 
higiene de mãos

• Irritação da pele

• Características do produto 
alcóolico, tempo de secagem, cheiro

• Produto alcóolico não acessível no ponto 
da assistência

• Prioridade do cuidado x higiene de mãos

• Número de oportunidades

• Usar luvas
• Esquecimento

• Falta de conhecimento, informação 
científica sobre o impacto

• Tempo insuficiente para higiene de mãos

• Alta carga de trabalho, cansaço

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5116a1.htm

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5116a1.htm


Incentivo para 
Adesão à Higiene

de Mãos nos 5 
Momentos:

Álcool no ponto de 
assistência a beira

leito



Momento antes de procedimento asséptico para manusear o CATETER  





IRAS POR SARS-CoV-2–

Como Prevenir
Surtos

O Hospital, com suas diferentes portas de 
entrada e saída, permanência de pacientes 
com fatores de risco, circulação de profissionais 
entre diferentes serviços de saúde, 
atendimento de casos suspeitos e não 
suspeitos de covid19 torna-se um local 
extremamente delicado com potencial enorme 
de transmissão intra-hospitalar.



Possibilidades
de Transmissão

Paciente para Paciente

Paciente para Profissional

Profissional para Paciente

Profissional para 
profissional



Prevenção 
Transmissão 

Intra-Hospitalar 
COVID19



Reconhecer o risco 
de exposição

• Risco Baixo - trabalhadores remotos ou que não
requerem contato com pessoas suspeitas ou
confirmadas de covid-19

• Risco médio - contato com viajantes ou público
em geral

• Alto risco– professional de saúde em contato
com pessoas suspeitas ou confirmadas de 
COVID-19, transporte de pacientes, trabalho
com preparo de corpos

• Muito alto risco – professional de saúde em
procedimento gerador de aerosol, incluindo
coleta de amostra respiratória, profissionais de 
laboratório (coleta e manueseio de amostras de 
pacientes suspeitos/confirmados), realização de 
autópsia

https://www.osha.gov/SLTC/covid-
19/hazardrecognition.html#risk_classification



Equipamentos de 
Proteção Individual

• Estabelecer PRECAUÇÕES para 
Gotícula/Aerossóis/Contato

• HIGIENE DE MÃOS

• Disponibilidade de EPIs

• Orientações de como se paramentar e desparamentar

• Estrutura adequada de trabalho

• Monitoramento da utilização de EPIS

• Nota Técnica ANVISA 04/2020; 

• Nota Técnica Anvisa 07/2020



ATENÇÃO PARA ÁREAS DE CONVIVÊNCIA PARA 
COLBORADORES



Vigilância de sintomáticos/contato
domiciliary/pós-exposição

• Estimular o colaborador a relatar sinais e 
sintomas tão logo eles apareçam

• Afastamento e testagem oportuna

• Retorno ao trabalho após tempo 
determinado e melhora dos sintomas

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/public-health-
management-hcw-exposed.html



Take Home Message 

• As complicações bacterianas da COVID-19 são uma 
realidade

• Há necessidade de uma reorganização do processo para 
prevenção de IRAS associadas a dispositivos

• As instituições devem trabalhar com as medidas de 
prevenção de surto intra-hospitalar de COVID-19

• A troca de experiências e o trabalho colaborativo podem 
auxiliar

• Resiliência....
Muito Grata por 

sua atenção!


