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Inquérito epidemiológico



Inquérito epidemiológico

Norma da DGS nº 018/2014 de

09/12/2014 atualizada a 27/04/2015

preconiza a realização rastreio de

portadores de MRSA em todos os

serviços de internamento hospitalar2014

2017 Inquérito epidemiológico em sistema informático

1. Internamento ou institucionalização nos últimos 6 meses

2. Antibioterapia nos últimos 6 meses

3. Portador de dispositivos invasivos

4. Hemodialise

5. Portador de feridas ou dreno com elevada exsudação de

difícil delimitação/ contenção

6. Antecedentes de infeção ou colonização por

microrganismos problema nos últimos 6 meses



Inquérito epidemiológico JUNHO- DEZEMBRO 2017



Inquérito epidemiológico JANEIRO- MAIO 2018



Inquérito epidemiológico

Norma da DGS nº 018/2014 de

09/12/2014 atualizada a 27/04/2015

preconiza a realização rastreio de

portadores de MRSA em todos os

serviços de internamento hospitalar2014

2017 Inquérito epidemiológico em sistema informático

1. Internamento ou institucionalização nos últimos 6 meses

2. Antibioterapia nos últimos 6 meses

3. Portador de dispositivos invasivos

4. Hemodialise

5. Portador de feridas ou dreno com elevada exsudação de

difícil delimitação/ contenção

6. Antecedentes de infeção ou colonização por

microrganismos problema nos últimos 6 meses

2020

Pandemia por COVID-19

2021: 9 enfermarias COVID ~ 50%

Serviço de urgência – grande afluência



Impacto da COVID-19



Impacto da COVID-19

Profissionais de saúde

Reconhecimento importância IE
Rotação de equipas
Aleração de serviços

Entrada de novos internos
fomação específica/ ano comum

Procedimentos

Aumento significativo de 
procedimentos

Protocolo de testagem COVID em 
internamento

Tempo de permanência SO
Alerta diário clínico

Auditoria/feedback

Auditoria periódica +-3 meses
Informação das direções
serviços > nem sempre

informação transmitida às
equipas



Impacto da COVID-19

Auditoria 2021 n=431, aplicável a auditoria a 235 (55%)

Excluídos doentes com internamento < 24 horas
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16% UCIEP 67%

Pediatria 83%

Nefrologia 75%

Medicina Int 23%

Urgência 15%

-7%
2018



Microbiologia



Microbiologia
Visão evolutiva



Microbiologia
Visão evolutiva



Microbiologia
Estudo colonização: análises pedidas



Microbiologia
Estudo colonização: análises pedidas/ positivas em 2021



Conclusão



Conclusão

A pandemia por COVID-19 teve um impacto

significativo no preenchimento do Inquérito

epidemiológico e consequentemente no

pedido de rastreio de MRSA e EPC

Melhoria da comunicação entre as direções

dos serviços e equipas; reconhecimento da

importância do preenchimento do inquérito

epidemiológico

Necessidade de monitorização contínua 

por forma a melhorar a prática do 

serviço

Como estratégias de melhoria: revisão do procedimento,

realização sessão clínica para médicos e envio regular

de auditoria a cada 3 m
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