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CARACTERIZAÇÃO 
DO SURTO ERC

Caso INDEX 
conhecido a 
23/1 (entrada 
a 17/1) Doentes 

colonizados -72

Doentes que 
desenvolveram 
infeção - 3 
bacteriémias

Óbitos 
associados - 0

Taxa de 
positivos 28%

Taxa de infeção 
4%



CASO INDEX

• Doente do foro médico

• Motivo admissão: dispneia agudizada, 
provável traqueíte aguda, derrame pleural 
direito, ICC

• Proveniência: lar

• Independente na deambulação (com 
apoio de canadiana), necessitando apenas 
de ajuda nos cuidados de 
higiene e deambulava por todo o serviço;

• Usava WC e urinol

• Estado: Colonizado



O QUE 
CONHECEMOS



HFMEA



HFMEA



HFMEA



PROVÁVEIS VEÍCULOS 
DE
TRANSMISSÃO

• Doente identificado como provável caso inicial 
(deficientes conhecimentos de controlo de infeção e 
deambulava e usava instalações comuns);

• Deficiente higienização de espaços e equipamentos: 
Limpeza das zonas de isolamentos realizada pela 
empresa que não tinha equipamento adequado nem 
conhecimentos;

• Mobiliário deteriorado;

• Partilha de equipamento entre doentes;

• Uso incorreto de EPI;

• Não cumprimento da técnica/momentos de higienização 
das mãos (doentes/visitas/profissionais);

• Dificuldade de isolamentos (doentes com KPC em 
enfermarias com doentes negativos)



MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE SURTO

• Precauções de contacto preventivas para 
doentes de risco até resultado de rastreio

• Colocação de doentes suspeitos ou confirmados 
de colonização/infeção no fundo do serviço em 
coorte/individual

• Precauções de contacto para todos os doentes 
colonizados ou infetados

• Formação dos profissionais em PBCI (higiene 
mãos e EPI)

• Equipamento dedicado

• Uso racional de antimicrobianos (evitar duração 
superior a 7 dias e carbapenemes)

• Formação para os assistentes operacionais

• Monitorização da limpeza 



INTERVENÇÃO MÚLTIPLA
• Banho com Clorohexidina 2%

• Aumento da taxa de adesão higiene das mãos > 95% nos 
5 momentos

• Mais tempo dedicado do elo de ligação ao PPCIRA

• Descontaminação ambiental

• Profissionais dedicados

• Descontaminação de todas as 
superfícies/equipamentos
• Monitorização do controlo ambiental 

• Checklist de procedimento

• ATP bioluminesceência

• Peróxido de hidrogénio

• Enfermeiros e médicos – desinfeção de todos os 
equipamentos



INTERVENÇÃO MÚLTIPLA

• Vigilância cultural em novas admissões

• Vigilância cultural rectal em todos os doentes (7/7 
dias)

• Isolamento e precauções de contacto

• Doentes de elevado risco colocados 
preventivamente em isolamento na admissão 
até resultado

• Coorte de profissionais, i.e., um enfermeiro e um 
AO exclusivos para os doentes infetados ou 
colonizados

• Empoderamento dos doentes na higienização das 
mãos

• Controlo de visitas externas e ensino da 
higiene das mãos e uso de EPI



INTERVENÇÃO MÚLTIPLA

• Cumprimento do Dress Code
• Unhas artificiais e verniz proibidas

• Mangas acima dos cotovelos

• Sem relógios ou joias

• Lavagem de fardas e batas no hospital

• Remoção de mobiliário não necessário e 
substituição do deteriorado

• Substituição de ralos e cifões do serviço

• Substituição das torneiras manuais por 
automáticas



RESULTADOS DAS ZARAGATOAS DAS 
SUPERFICIES
Ambiente exterior ao doente:

• um teclado do PC da sala dos médicos, torneira e ralo da sala de enfermagem 
– Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae mutada

• bancada junto do lavatório de enfermagem, suporte do monitor portátil da 
sala de trabalho – Klebsiella pneumoniae não produtora de carbapenemases

• ralo da copa – Stenotrophomonas maltophila

• lavatório da copa dos profissionais e cifão da copa dos doentes – Klebsiella
não produtora



RESULTADOS DAS ZARAGATOAS DAS 
SUPERFICIES

Ambiente do doente:
• Em alguns ralos das enfermarias, torneiras dos lavatórios das enfermarias, 

cadeira sanitária, torneiras dos chuveiros do WC e ralos do WC foi 
isolada Stenotrophomonas maltophila

• Enterobacteriáceas produtoras de carbapenemases foram detetadas nos 
ralos de 3 enfermarias



CONCLUSÕES

• Meios de transmissão: pessoa a 
pessoa e ambiente-pessoa 
(reservatórios ambientais)

• Rápida disseminação mas com baixo 
índice de infeção

• Grande número de portadores 
assintomáticos

• O surto prolongou-se no tempo 



APRENDIZAGENS

Necessidade:
• Monitorização do cumprimento das 

PBCI 
• Higiene das mãos
• Uso de EPI
• Controlo ambiental

• Rever procedimentos

• Reforçar formação 

• Manter a atividade PAPA





Obrigada!

Grupo Coordenador Local
Programa de Prevenção e Controlo
de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos

ppcira@ulsne.min-saude.pt


