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Enquadramento

• O  Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é uma importante causa de IACS no mundo. 

• De acordo com os dados de vigilância epidemiológica (VE) da European Antimicrobial Resistance Surveillance Network 
(EARS-Net), Portugal apresenta uma das mais elevadas taxas de prevalência de MRSA em isolados invasivos (29,7%, 2020). 

• A DGS publicou em 2014, uma norma transversal para controlo do MRSA a ser aplicada em todas as instituições de saúde. 

• A ULSM tem desde 2007/2008, aplicada uma estratégia para controlo do MRSA, com sucesso, apresentando em 2021 taxas 
de prevalência em estirpes invasivas de 5,9% e densidade de incidência de 0,03 casos por mil dias de internamento.

Taxas resistência in relatório PPCIRA- DGS 2022

MRSA in EARS net 2022



Construção e implementação de estratégia multimodal de controlo de MRSA numa Unidade Local de Saúde 
(Hospital Pedro Hispano e ACES Matosinhos), com avaliação prospetiva, análise, auditoria e intervenção de 
melhoria contínua.

Indicadores de MRSA em 2007:
• Prevalência de 66% , 
• Densidade de incidência de 1,8 casos/mil 

dias internamento.

Objetivos

Distribuição unidades funcionais da ULSM



Em 2007/08 implementou-se:

• Aplicação universal das PBCI, incluindo os cinco momentos para a higiene das mãos e reforço 

dos pontos de SABA.

• Isolamento de Contato  e Rastreio Ativo efetuado por zaragatoa nasal, com deteção do gene 

mecA/C por RT-PCR, com resultado obtido em 2h em população selecionada, nomeadamente: 

Opções estratégicas adotadas, recursos utilizados

a) Doentes provenientes de outros hospitais, lares ou cuidados continuados (com internamento >48h na outra 

instituição);

b) Doentes de Medicina Intensiva e Cuidados Intermédios: na admissão nestas unidades e quando provenientes de 

outros serviços cujo rastreio nasal tenha sido feito há > 48h e na alta, e a cada sete dias de internamento nestas 

unidades;

c) Nos restantes serviços de internamento: aos contactos diretos (doentes da mesma enfermaria) sempre que 

detetado um novo caso de MRSA nas culturas pedidas por razões clínicas; 

d) Doentes com antecedentes de colonização e/ou infeção por MRSA (informação nas cartas de alta, no processo do 

doente, comunicação nas transferências e enfermeiro/médico de família). 



• Monitorização contínua, com VE de ‘microrganismos problema’ da instituição.

• Publicação do procedimento ‘Estratégia Global para Prevenção e Controlo do MRSA’, como norma aprovada CA 
da instituição; 

• Revisão das normas ‘PBCI’ e ‘Precauções de Isolamento em Controlo de Infeção’

Opções estratégicas adotadas, recursos utilizados



• Sessões de divulgação e esclarecimento aos profissionais 

• Implementação da ‘Folha Alerta de MRSA”  

• Disponibilização do panfleto de informação 

‘Saiba mais sobre o MRSA’

Opções estratégicas adotadas, recursos utilizados



Opções estratégicas adotadas, recursos utilizados

EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA ESTRATÉGIA

2011

Início do PAPA no ACES Matosinhos, com objetivo de reduzir resistências e consumo de quinolonas na 
comunidade (tratamento da ITU e PAC): formação aos clínicos, emissão de antibiogramas urinários mais 
seletivos, com omissão das quinolonas, se outras alternativas de primeira linha e introdução da 
susceptibilidade à fosfomicina, implementando as normas da DGS emitidas para o tratamento destas 
entidades.

2012
Auditorias realizadas mostram necessidade de estender rastreio ativo a doentes sujeitos a hemodiálise.

2014 Início PAPA no HPH: monitorização de quinolonas e carbapenemos.

2016

- Aplicação de todos os critérios constantes na norma nacional para rastreio ativo de MRSA (rastreio nasal e 
feridas crónicas)

- Descolonização transversal dos doentes.
- Início da aplicação de rastreio infecioso na admissão dos doentes a internar (primeiro em papel e depois 

de forma informatizada) com identificação e resposta automática ao clínico da necessidade de rastreio 
para MRSA e isolamento de contato, tentando identificar todos os possíveis casos com risco de 
colonização para MRSA.

2017
Utilização de esponja com 2% de clorohexidina no banho para a descolonização da pele do doente.



Norma ULSM  1270.4

Critérios para rastreio para MRSA

Situação 1 - Doentes a ser internados

• Doentes provenientes de outros hospitais, lares ou cuidados continuados (com 
internamento >48h na outra instituição);

• Doentes com antecedentes de MRSA (verificar follow-up de descolonização);
• Doentes em hemodiálise;
• Doentes com historial de internamento nos 6 meses anteriores;
• Doentes com feridas crónicas.

Situação 2 - Doentes já internados

• Realizar rastreio aos contatos diretos (mesma enfermaria) se novo caso de 
MRSA.



Norma ULSM  1270.4

Diagrama geral da estratégia para controlo de MRSA



Norma ULSM  1270.4

Procedimento de Descolonização e Follow-Up



• A mudança de cultura institucional foi um desafio;

• Custo do exame laboratorial por RT-PCR (mas custo-efetivo em relação a manter o tempo 

extra de isolamento até obtenção do resultado cultural);

• Necessidade de manter auditorias e formação persistentes; necessidade de resposta a outras 
prioridades. 

Como foram ultrapassadas:
• Resposta rápida da microbiologia em 2h permite levantar isolamentos não necessários;

• Criação de alertas informáticos dos resultados in time nos computadores do balcão de trabalho da 
enfermagem (permitem rapidamente saber o resultado do rastreio do doente);

• As auditorias possibilitaram identificar grupos de doentes em risco para MRSA e introdução de 
medidas corretivas;

• O contacto diário com os Serviços de internamento permite formar continuamente os profissionais;

• O  CA da instituição teve uma atitude facilitadora em todo o processo.

Dificuldades



• De 2005 a 2013: a avaliação das resistências era efetuada em 

todos os isolados hospitalares. 

• De 2014 a 2021: consideraram-se apenas as estirpes 

invasivas (hemoculturas e LCR)  de acordo com o ECDC.

Principais Resultados 

Em 2021  salientamos  redução significativa:

• prevalência de MRSA para 5,9%

• densidade de incidência para 0,03 ‰



Evolução da adequação da prescrição de quinolonas
no HPH.

Evolução do consumo de quinolonas no HPH.

Evolução do consumo de quinolonas no ACES Matosinhos 
.

Evolução de consumo de antibióticos anti-MRSA no HPH.

Principais Resultados 



• A adequação desta estratégia no futuro passará por manter como prioridade a avaliação de risco no 
doente a internar, reavaliar os fatores de risco dos casos positivos e adequar a norma institucional a 
esses fatores. 

• Será de questionar o custo-efetividade de usar um método mais dispendioso como o RT-PCR versus
cultura no rastreio, se os casos continuarem a diminuir. 

• Propomos manter formação em serviço sobre tratamento empírico das infeções, de acordo com os 
dados da ecologia hospitalar e da comunidade, promovendo uma utilização adequada dos antibióticos 
anti-MRSA.

• Pretendemos, também, partilhar este sucesso publicando-o, tal com já fizemos no passado e inferir os 
ganhos em saúde que esta estratégia trouxe aos utentes da ULS Matosinhos.

Conclusões

O pilar básico de atuação da estratégia consiste na implementação imediata de

medidas de isolamento de contacto, rastreio ativo e auditorias aos procedimentos.
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