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The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact with a VRE (+) Patient Environment

Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago, IL.

XXXX Coleta positiva para VRE



� 2006  - Manejo de  MRs em Serviços de Saúde  (412)

� 2007 – Guia de Precauções (1102)

� 2008 – Guia  Desinfecção/Esterilização nos Serviços de Saúde (1035)

� 2009 - Guia  de Controle KPC (10)

� 2012 – Guia de Controle  KPC  “toolkit” (10)



� Nota Técnica nº1/2010 Medidas para Identificação, prevenção e controle de IRAS 

por microrganismos multirresistentes (ANVISA)

� Resolução SESA nº674/2010 Controle das Bactérias MR e das bactérias de IH e 

surtos em Serviços de Saúde (PR)

� Nota Técnica nº1/2012 Prevenção, Controle de MRs e Manejo de MRs em IRAS 

(Curitiba)

� Plano de Contingência dos Mecanismos de Resistência nas IRAS causadas por 

Enterobactérias (RS – NDM- 2013)

� Nota Técnica nº1/2013 Medidas de prevenção e Controle de Infecções por 

Enterobactérias Multirresistentes (ANVISA)

� 2013 - Alertas da NDM



� Ampla evidência epidemiológica sugerindo que a transmissão de MRs
entre pacientes acontece pelas mãos

� Mãos se contaminam ao tocar paciente ou nas superfícies adjacentes

� Prevenção/Controle  dos MRs exige INTERVENINTERVENÇÇÕES COMBINADASÕES COMBINADAS
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� Limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos que possam estar 
contaminados, especialmente aqueles próximos ao doente e também as 
superfícies freqüentemente tocadas

� Priorizar a limpeza do quarto do paciente em Precaução de Contato

Categoria I B
Fortemente recomendadas para implementação

e fundamentadas por alguns estudos experimentais,

clínicos e epidemiológicos com forte base teórica

MEDIDAS AMBIENTAIS



Evita IH
no próprio
paciente

e no próximo 
paciente !



� Locais esquecidos ou escondidos
� Diferenças da limpeza domiciliar/hospitalar
� Locais que escapam da Limp/Desinf se tornam possíveis reservatórios 

de germes

JHI (2012) 80, 206-211
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É possível???
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Se o processo for aperfeiçoado...sim!

Uma trajetória de oportunidades 

para o sucesso... 



Se o processo for aperfeiçoado...sim!
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HIGHLIGHTS
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Melhorar a Limp/Desinf
dos  ambientes  após saída 

de pacientes com  IRAS 
(reduz o risco para próximo paciente)

Limp/Desinf de materiais e 
equipamentos entre 
pacientes ou uso de 

descartáveis 
(kit individualizado)

Limp/desinf diária das 
superfícies ↑tocadas 

para↓contaminação das 
mãos dos profissionais

( raciocínio similar : banho do paciente)

1 2

3

Desinfecção 
Terminal

Desinfecção 
Concorrente

Melhorar a Limp/Desinf
de todos os ambientes , 

não só do paciente 
positivo, mas de todos! 

(colonizado  não identificado)

4
Desinfecção 
Concorrente

Desinfecção 
Padrão



Um segmento de fio dental usado….
( scientific photographer Steve Gschmeissner, from Bedford)



� É uma “comunidade” microbiana organizada, integrada por substancias 
exopolimericas, que protegem o microrganismo

� Uma vez formado o biofilme ele protegeria a bactéria de dessecação e 
também a protegeria de ser removida apesar da Limp/Desinf terminal

� A bactéria protegida no biofilme pode ser até 1500 vezes mais 
resistente aos biocidas (100-250 x)

� Hipótese do estudo: a condensação sobre a superfície produzindo uma 
fina camada de água, ou que a umidade relativa nas UTIs seja alta 
suficiente para o aparecimento do biofilme

JHI (2012) 80, 52-55
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Interação entre “objetos” e o piso da sala operatória
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BGN

BGN

Pontos 
removidos

“Uma  intervenção
Tradicional”

porém enriquecida 
por recursos técnicos



Quem será que

faz a Limp/Desinf

da mesa e dos equipamentos 

de anestesia?

E  também da ... e do ... etc...







Muito Obrigada!

celiaburgardt@gmail.com


