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Pauta

Revisão de literatura: isolamento MRSA, VRE e 
ESBL

Descrever a metodologia  usada para  eliminar a 
precaução do isolamento (risk assessment)



P. Padrão e incluídas as 
precauções baseadas no 
modo de transmissão: 

aérea e contato 

2 sistemas de isolamento: 
especifico de categoria e de 
doença; isolamento protetor 
eliminado; manteve-se: estrito, 
respiratório, entérico, ferida, 
sangue/fluidos corpóreos

Guideline isolamento CDC 

1970-75 1983 19961985-88

Advento da AIDS: conceito de 
precaução padrão
Uso de EPI se contato com 
sangue/fluidos corpóreos
HM após retirada das luvas

7 tipos: estrito, respiratório, 
protetor, entérico, 

ferida/pele e fluidos 
corpóreos

2007

Conceito IRAS
Acrescentou novos patógenos
Reforço a precaução padrão

Importância do ambiente
Atenção especial as bact. MR



Guideline CDC-2007

Bactéria MR (colonização/infecção): 

• Manter isolado quando contato intensivo/constante

• Atendimento ambulatorial e domiciliar: controverso

• Precaução padrão parece ser suficiente 

Por quanto tempo?

• Controverso
• Tempo fora do hospital?

• Tempo livre de antibiótico?

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines-H.pdf

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines-H.pdf


• Objetivo: Avaliar o impacto de descontinuar MRSA e VRE

• Local: The Virginia Commonwealth University Medical Center com 
865 leitos, 146 leitos de UTI

• Método: único centro, quase-experimental, 2011-2016 



Intervenções

Resultados 

Conclusão: descontinuar precaução de contato nos pacientes colonizados/infectados com MRSA ou VRE, quando 
combinado com aderência alta as boas praticas, não foi associado com aumento desses microrganismos. Essa ação pode 

representar segurança e ser custo efetiva (US $ 622.405 anualmente)

Bare below the elbows: 
mãos sem adornos, 
unhas curtas, unhas não 
pintadas,
não usar unha postiça,
usar avental acima do 
cotovelo



Objetivo: É Seguro retirar do isolamento
MRSA e VRE (em situações não surto)? 

Método: avaliação de revisões
sistemáticas e meta análises em UTI. 







Isole os microrganismos que são patógenos problema em sua instituição



Impactos dos isolamentos de contato:

Comprovaram que os profissionais de saúde entravam menos nos 
quartos de isolamento, inclusive menos contato com o paciente

Comprovaram que pacientes isolados apresentam mais 
eventos adversos evitáveis, mais insatisfação com seu 
tratamento e menos atenção documentada



Vida real
Isolamento de contato









• Problemática: Mãos dos PAS principal mecanismos de transmissão de 
patógenos. 

• Objetivo: conhecer (na vida real) os locais tocados durante a assistência 
ao paciente

• Método:
• Hospital 900 leitos na Suíça. Câmera e um software no quarto para avaliar 10 

atividades no cuidado por 8 enfermeiros e 2 médicos.

• Identificar toques das mãos relevantes baseado no 5 momentos de HM





- Gravação: 296,5 minutos
- 4222 toques com as mãos (1 a cada 4,2 seg)
- Mãos sem luvas (79%), e enluvadas (21%)

-Toques na zona do paciente (n=1775;42%): objetos da
mobília (33%), superfícies fixas (5%), pela integra do paciente
(4%)

-Toque com as mãos fora da zona do paciente (n=1953;46%),
incluiu corpo do PAS (10%), mobília (28%), superfícies fixas
(8%).

-Outros 494 (12%) envolveu locais críticos do paciente.

-Houve 291 toques com as mãos: fora da zona do paciente
para a zona do paciente ou seja, eventos de colonização

-Houve 217 de superfícies para locais críticos, ou seja,
eventos infecciosos.

-HM ocorreu 97 vezes, 14 (5% de adesão), nos eventos
colonização e 3 (1%) eventos de infecção.
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Adesão a higienização das mãos-diversos cenários-2018

adesão não câmera n=256 adesão câmera pre interv n=176



Isolation risk assessment /avaliação 
de risco

• Sede na California – sem fins lucrativos

• 39 unidades: hospitais, hospital-dia e ambulatórios

• 55 mil funcionários

• Não isolam: MRSA, VRE e ESBL

• Cada serviço realiza uma avaliação de risco para pacientes com histórico 
de colonização de MR.

• Aplicação questionário: sim ou não

• Compartilhado com SCIH para revisão e adoção



Avaliação de risco 

• Precauções padrão 

• Controles Ambientais 

• Administração Antimicrobiana 

• Outras considerações



Isolation risk assessment

Definição:

Cada pergunta é levada em consideração ao determinar a necessidade de

remover ou continuar o isolamento de bactéria MR

Interpretação do resultado:

• Remover o isolamento: se < 7 questões respondidas como NÃO
• Manter o isolamento: se >= 7 questões respondidas como NÃO



CDC
Guideline de isolamento 

Sim Não Plano de 
ação

Responsáv
el pela 
ação

Data 
esperada de 
completar a 
ação

Medida de 
efetividade

Panorama atual: 1. falta de consenso. 2. dificuldade na 
pratica. 3. necessidade construção de uma analise de risco 
para manter ou retirar o isol. Contato com segurança 

Questão com *
marcada como
“não” deve requer
plano de ação

Avaliação do risco

1. * Precaução padrão: Sua instituição possui um processo
em andamento para monitorar e relatar mensalmente a
conformidade com a higiene das mãos?

2. * Precaução padrão: Pontuação SIM se >= 75% estiver
em conformidade na adesão à HM nos últimos 3 meses
Escore NÃO se < 75% não estiver em conformidade nos
últimos 3 meses

3. * Precaução padrão: Os funcionários são instruídos a
usar EPI com base na exposição antecipada? P. padrão

4. * Precaução padrão: Sua instituição viu um declínio da
exposição da equipe frente aos MR devido à conformidade
com o uso de EPIs nos últimos 3 anos? (se não houve
exposição, responda SIM)



CDC
Guideline de isolamento 

Sim Não Plano de 
ação

Responsável
pela ação

Data 
esperada de 
completar a 
ação

Medida de 
efetividade

Panorama atual: 1. falta de consenso. 2. dificuldade na 
pratica. 3. necessidade construção de uma analise de 
risco para manter ou retirar o isol. Contato com 
segurança 

Questão com *
marcada como
“não” deve requer
plano de ação

5.* Precaução padrão: Sua instituição educa funcionários e
pacientes sobre higiene respiratória / etiqueta para tosse?
(por exemplo, apostilas, sinalização etc.)

6. Controle ambiental: Sua instituição coloca em quarto
individual pacientes com histórico de colonização por MR?

7. * Controle ambiental: A equipe da higiene recebe
treinamento anual sobre processos e políticas relacionadas
à limpeza ambiental?

8.* Controle ambiental: A equipe de enfermagem recebe
treinamento sobre tempos de contato e aplicação quando
novos produtos desinfetantes são introduzidos

9. * Controle ambiental: A conformidade é monitorada
para identificar oportunidades de melhoria com a utilização
de desinfetantes? (por exemplo, tempo de permanência,
desinfetante apropriado)



CDC
Guideline de isolamento 

Sim Não Plano de 
ação

Responsável
pela ação

Data 
esperada de 
completar a 
ação

Medida de 
efetividade

Panorama atual: 1. falta de consenso. 2. dificuldade na 
pratica. 3. necessidade construção de uma analise de 
risco para manter ou retirar o isol. Contato com 
segurança 

Questão com *
marcada como
“não” deve requer
plano de ação

10.* Controle ambiental: Existe uma frequência

estabelecida para testes de garantia de qualidade da
limpeza utilizando marcadores fluorescentes?

11. * Controle ambiental: Existe uma política clara de

responsabilidade do serviço de higiene e de outras partes
interessadas pela desinfecção de equipamentos?

12.* Controle ambiental: Pontuação SIM se >=70%

dos testes de garantia de qualidade forem aprovados nos
últimos 3 meses. Pontuação NÃO Se <70% dos testes de
garantia de qualidade forem aprovados nos últimos 3
meses

13.* Controle de antimicrobiano: Sua instituição

possui um programa de controle de antimicrobiana ativo /
em andamento (stewardship)?

14.* Controle de antimicrobiano: O serviço conseguiu

reduzir o uso de antibióticos de amplo espectro nos
últimos 3 anos?



CDC
Guideline de isolamento 

Sim Não Plano de 
ação

Responsável
pela ação

Data 
esperada de 
completar a 
ação

Medida de 
efetividade

Panorama atual: 1. falta de consenso. 2. dificuldade na 
pratica. 3. necessidade construção de uma analise de risco 
para manter ou retirar o isol. Contato com segurança 

Questão com
* marcada
como “não”
deve requer
plano de ação

15.**Controle de antimicrobiano: Sua instituição possui

um processo para descalonar pedidos de antibióticos?

16. * Outras considerações:  Sua instituição reduziu ou 

manteve as taxas de transmissão horizontal / Hospital 
Adquiridas do MRSA. VRE. e ESBL nos últimos 3 anos?

17. Outras considerações:  Sua instituição utiliza banho 
de clorexidina nos pacientes da UTI

18. * Outras considerações: Sua instituição realiza 

descolonização nasal em populações cirúrgicas específicas?

19. * Outras considerações: Sua instituição aplica uma 

política que proíbe unhas artificiais?

20. * Outras considerações: A instalação fornece 

brinquedos para pacientes que podem ser facilmente limpos 
(não compartilha brinquedos peludos de pelúcia)? (Se a 
instalação não fornecer brinquedos para os pacientes, 
responda SIM)



Reflexão
• Dificuldades de aplicar o isolamento de contato

• Inúmeros estudos mostraram não aumentar MR quando 
precaução padrão: MRSA, VRE e ESBL

Entretanto manter conformidade/monitoramento alto às 
seguintes medidas:

• Precaução padrão, em especial Adesão HM

• Limpeza do ambiente

• Controle de antimicrobiano



Lançamento da monografia de dialise 
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