
Mirian de Freitas Dal Ben Corradi

CCIH Hospital Sírio-Libanês



• 134 instituições (26% fora dos EUA): 70,7% de respostas

• 1.4 hospital epidemiologists e 4.8 infection preventionists

• Patógeno problema: Clostridium (56%), BGNMR (27%)















• Vigilância à admissão?

• Cultura de vigilância periódica?

• Critérios para retirar do isolamento?



• Sem culturas positivas para MRSA nos últimos 6 meses

• Narina, axila, períneo e ferida

• 21% apenas com 3 sets negativos consecutivos

• MRSA isolado há > 1 ano e sem uso de ATB

• Narina

• 80% com 2 sets negativos consecutivos



• Colonização persistente, intermitente, rara

• Mediana de tempo de colonização: 7-9 meses

• Carreadores persistentes >1-3 anos...

Fatores de risco: Lesão de pele, idade avançada, Colonização 

de membros da família, dispositivos invasivos, dependência, internação 

previa em UTI, internação longa em hospital, casa de apoio, 

colonização em mais de um sítio.

• A maior parte dos hospitais espera 3 meses após a última cultura 

positiva

Sugestão: 3 culturas consecutivas negativas semanais.

Narina é o sítio mais sensível. 

Screenning em outros sítios aumenta em 33% a detecção.





Enterococcus resistente a vancomicina

• Guideline anterior: 3 culturas consecutivas semanais negativas, 

sem secreção respiratória, drenos, surto.

Recolonização em 24%...

Recolonização em 62% se exposto a antibióticos...

• Duração da colonização:

50% deixam de estar colonizados com 25 semanas de 

colonização



58% de sensibilidade

• Fatores de risco para colonização persistente: uso de antibióticos, 

idade, imunossupressão.



1-3 culturas consecutivas 

negativas semanais.

Estender em 

imunossuprimidos, uso de 

ATB, unidades especificas, 

alta PC de VRE.

Isolar infecção

X

Colonização.



Enterobactérias MR



6,8% deixaram de ser colonizados

ESBL

74% dos pacientes foram readmitidos
• No primeiro ano: 37,5% colonizados
• Após 1 ano: 14,3%



• 1 mês: 84% positivos

• 3 mês: 66% positivos

• 6 mês: 55% positivos

• 12 mês: 43% positivos







3 meses: 78% positivos

6 meses: 65% positivos

9 meses: 51% positivos

1 ano: 39% positivos

Média de tempo de colonização

641 dias – Culturas clínicas

337 – Swabs retais



Fatores de risco para colonização prolongada

• ESBL: Isolar em cultura clínica, viajar para regiões tropicais 

(Asia>America Latina e Africa)

• KPC: isolar em cultura clinica, hospitalização recorrente, ser 

admitido de outro hospital, uso de antibióticos nos últimos 30 

dias (cefalosporinas, carbapenemicos e quinolonas), 

dispositivo invasivo, Charlson score alto, viajar para regiões 

tropicais (Asia>America Latina e Africa)



3,7% swab oral





Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp.



Todos os sítios juntos: sensibilidade de 55%

Duração da colonização: 20 meses (8 a 42 meses)



• 1070 coletas

• Acinetobacter
Sem orofaringe: 37%  perda
Sem retal: 27% perda
Sem axilar: 19% perda

• Pseudomonas
Sem orofaringe: 22%  perda
Sem retal: 37% perda
Sem axilar: 22% perda



Manter pela duração da 

internação em que foi 

isolado pela primeira vez.

Discontinuar se > 6 meses, 

sem infecção, sem ATB, com 

2 culturas consecutivas 

negativas semanais.

Para XDR, manter 

isolamento 

indefinidamente.



Clostridium difficile



Ativa 1mes após tto >1 mes após tto

• Fezes 100% 63% 51%

• Pele 50% 46% 29%

• Ambiente 18% 5% 5%






















