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• Dar cumprimento ao critério 1 da norma nº 029/2012 de 29/12/2012, 

atualizada em 31/10/2013: “Precauções Básicas do Controlo da Infeção”;

• Sinalizar precocemente doentes colonizados/infetados e doentes com 

maior suscetibilidade à infeção;

• Dar evidência do risco de infeção  durante o período de internamento do 

doente;

• Sensibilizar e orientar os profissionais na alocação do doente e nas 

medidas a ser implementadas, com o objetivo de quebrar a cadeia de 

transmissão de agentes infeciosos;

• Promover a segurança e a qualidade dos cuidados

• Reduzir as  IACS – também as IACS por MMR

• Reduzir o consumo desnecessário de antibióticos

OBJECTIVOS



• Unidade I - Hospital Eduardo Santos Silva

 Pavilhão Central 

 Pavilhão Satélite

 Pavilhão Masculino

 Pavilhão Feminino

 Pavilhão Ambulatório

 Pavilhão da Psiquiatria

 Novo Edifício (em desenvolvimento)

• Unidade II - Hospital Comendador Manuel Moreira Barros

• Unidade III - Hospital Nossa Senhora da Ajuda (ESPINHO)

• Unidade IV –Centro de Reabilitação do Norte

• Total de 720 camas

Quatro Unidades:

Caracterização do CHVNG/E



A avaliação inicial do risco para a infeção, é o 1.º passo para o planeamento,

implementação e avaliação das medidas de PCI:

◎ deve ser feita antes da interação com o doente ou com o seu ambiente

envolvente.

◎ Permite aos PS dirigir as intervenções necessárias para prevenir a transmissão

cruzada.

Ao longo do internamento:

◎ reconhecer os procedimentos com > risco para os doentes

◎ a mudança do padrão clínico e > da suscetibilidade à infeção

◎ e os sinais/sintomas de infeção

que possam ser determinantes no planeamento de cuidados seguros e de qualidade.

AVALIAÇÃO DO RISCO INDIVIDUAL



Orientações

Necessidade de uma estratégia

Necessidade de definir orientações

Otimizar e ajustar procedimentos de isolamento



1. Definição de critérios de risco de infeção
■ Identificar risco de infeção na admissão do doente  

■ Monitorizar o risco de infeção no decurso do 
internamento

2. Otimização da gestão de unidades de 
internamento

■ Definição de alojamento de doente por critérios de 
infeção

■ Controlo Institucional de Unidades de Isolamento  
pelo GCL-PPCIRA (despacho n.º 15423/2013 publicado em DR em 26 de 

Novembro)

■ Gestão de enfermarias por níveis de isolamento

■ Sinalética de isolamento

Gestão dinâmica das 

unidades de internamento
Otimizar o isolamento em 

contexto de enfermaria

Coorte de doentes e 

profissionais



Primeiros Passos: 
3. Seleção de um serviço piloto

■ Taxas de infeção elevada

■ Taxa de ocupação elevada

■ Equipa multidisciplinar 
treinada

◎ Definir um sistema de 
codificação

■ Baseado em sinalética 
cromática

■ Suportada em 7 níveis de 
risco

■ Assente numa checklist de 
admissão



Seleção de serviços piloto

Serviço de Medicina Interna

Aspetos Físicos

91 Camas

20 camas 
(UAVC/UCIM)

4 Pisos
Enfermarias 
(5-6 Camas)

2 Quartos 
Individuais

Unidade 
Infeciosas

(5 camas)

Dados 
Epidemiológicos

Tx. Prev. 
Infeção 

(10 a 26,5%)

% Doentes 
com ATB

(46 a 53%)

Tx. HM

(40 a 70%)



Checklist de Avaliação Risco



Implementação



Implementação



Nível 
1

Nível 
2

Nível 
3

Nível 
4

Medidas de 

isolamento

Codificação de Enfermaria/Quarto 

por cores

As enfermarias poderão modificar de nível, de acordo com as necessidades de internamento e de

isolamento. Contudo deverão de obedecer à logica de disposição.

O risco de infeção deve de aumentar da entrada do serviço para o final do mesmo.

Implementação



Tx. de Prevalência ao fim de 7 
meses:

• Max pré: 26,5% -> Max pós: 12,0% = Var -
14,5%

• Min pré: 9,8% -> Min pós: 8,6% = Var -1,2%

Incidência ao fim de um ano:

• Densidade de incidência: 4,2 IH/ 1000 dias 
de internamento

• Taxa de Incidência: 42 IH/1000 doentes por 
ano

RESULTADOS



DEZNOVOUTSETAGOJULJUNMAIABRMARFEBJAN

Surto interno de doentes portadores de EPC

Evento

7 de Agosto de 2015

Doente do Foro Cirúrgico

Deiscência de ferida operatória

Verificou-se um padrão de disseminação institucional rápido

com foco primordial na Unidade I.



Plano de Ação

Rastreios

Universal

Seletivo/Ativo

Isolamento

Coorte 

Cirurgico

Médico

Circuitos

SU

Consultas/Exames

Outras

PAPA

Estratégias de 

sensibilização de 

Utentes/PS/Visitantes



Critérios de Rastreio



Política de Rastreios
R

a
s
tr

e
io

Admissão
1ª Colheita 

(BM)

Positiva Isolamento

Negativa
2ª Colheita 

48h (C)

Positiva Isolamento

Negativa

R
a

s
tr

e
io

Internamento
Colheita 7/7 

dias (C)

Positiva Isolamento

Negativa
Repete colheita (7 

dias)



Plano de Ação



Vigilância 
Epidemiológica

Monitorizar o impacto das medidas implementadas

VE

IPIRA

Março Novembro

Estudo de 
Incidência

Todos os 
doentes 

internados

Fatores de Risco

Taxas de incidência

Uso de 

Antimicrobianos

Microrganismos

VE complementada com:

• Feedback de resultados

• Auditorias a processos e 

estruturas

• Formação/Informação centrada 

no serviço

MONITORIZAÇÃO



Implementação do Sistema



Regresso a casa

Regresso 

a casa

Informação 

clinica

Declaração 

médica

Carta de alta 

de 

enfermagem

Programa de 

Follow UP



Resumo das medidas 
Higiene das mãos

Precauções de contato

Formação dos profissionais de saúde

Minimizar o uso de dispositivos invasivos

Notificação oportuna do Laboratório quando é identificado CRE/MRSA ou outro agente MR

Comunicação do status CRE para doentes infetados e doentes colonizados, no momento da alta e transferência

Regulação da politica na administração antimicrobiana

Higiene ambiental

Coorte de profissionais e doentes

Rastreio dos contatos dos Utentes com CRE

Rastreio ativo de CRE de 7/7 dias de internamento

Visitas: 

• Sensibilização: higienização das mãos à entrada e saída do serviço

• Uso de EPI apenas nas situações em que as mesmas prestam cuidados diretos ao doente



Resistência inicial
Permeabilidade e 
adaptabilidade do 

protocolo

Taxas de 
cumprimento 

inicial

Auditorias
Monitorização ao 

longo do 
internamento

Ajuste de níveis 
de risco

Articulação entre 
serviços

Obras de 
Beneficiação dos 

Serviços

DIFICULDADES



Inquérito 
EPIDEMIOLOGICO 

DE ADMISSÃO



Implementação





Reformulação



Principais resultados

Prevalência de doentes com Infeção Hospitalar (IH)



Principais resultados

33,3%

19,6%

23,5%

18,7%

10,5%

11,50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Proporção de MRSA (amostras invasivas)



Principais resultados

17,2%

10,0%
9,3%

5,0%

4,80%

2017 2018 2019 2020 2021

Proporção de KPC (amostras invasivas)



Outras 
SituaçõesDiálogo de Visitas:

Visita 1 – “O que é isto das cores?”
Visita 2 – “Tenho vindo a observar e já percebi!”
Visita 1 – “E então?”
Visita 2 – “Azul ou verde – está bom, pronto para alta!

Amarelo – a coisa é grave!
Laranja – Já não há nada a fazer! Coitado!”



A 

PREVENÇÃO, 

É a CHAVE!!!

Uma Estratégia nunca pode permanecer estática 

é preciso relançar/

renovar mensagens periodicamente!

Encontrar as melhores metodologias/

estratégias internas

Mudar metodologias convencionais! Ousar 

sempre…



ISOLAMENTO POR NIVEIS DE RISCO

rosa.oliveira@chvng.min-saude.pt


