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relacionados a minha apresentação
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 No mundo:
~ 67.685.000 casos
> 1.500.000 mortes

 Na Europa
> 18.500.000 casos
> 420.000 mortes

 No Brasil
> 6.600.000 casos
~ 177.000 mortes

 Na África 
~ 2.280.000 casos
~ 54.000 mortes
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

http://covid.saude.gov.br/

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://covid.saude.gov.br/
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 Taxa de positividade entre profissionais de saúde (PS) é 
variável conforme população de estudada (sintomático x 
assintomático*) e tipo de exame realizado (PCR x sorologia)

➢ Leuven, Bélgica*: 6,4%

➢ Londres, UK: 18%

➢ Milão, Itália: 24,2% 

➢ Madrid, Espanha: 30,6%
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doi: 10.1101/2020.04.07.20055723
doi: 10.1016/j.cmi.2020.06-013

doi: 10.1016/S1473-3099(20)30403-5
doi: 10.1001/jama.2020.11160
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 Casos de SG entre profissionais de saúde (PS):
◦ 1.724.815 casos suspeitos

◦ 406.803 (23,6%) casos confirmados de COVID-19 ➔ 6,46% total 
Brasil (na época da análise = 6.290.272)

 As profissões de saúde com maiores registros de SG 
confirmada por COVID-19 dentre PS:
◦ técnicos/ auxiliares de enfermagem (n = 137.213; 33,7%) 

◦ enfermeiros (n = 61.111; 15,0%) 

◦ médicos (n = 44.257; 10,9%) 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ESPECIAL No. 39 - Doença pelo 
Coronavírus COVID-19, Secretaria de Vigilância em Saúde -

Ministério da Saúde, versão 1 (03/12/2020)
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 Casos de PS com SRAG hospitalizados = 2.514
◦ 1.694 (67,4%) foram causados por COVID-19

◦ 465 (18,5%) em investigação 

➢ Do total de PS com SRAG, 421 (16,7%) evoluíram para o óbito, a maioria 
(364; 86,5%) com etiologia confirmada por COVID-19

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ESPECIAL No. 39 - Doença pelo 
Coronavírus COVID-19, Secretaria de Vigilância em Saúde -

Ministério da Saúde, versão 1 (03/12/2020)

Profissões mais acometidas
Casos internados* 

SRAG COVID-19 (%)
Óbitos* SRAG 
COVID-19 (%)

Técnicos/auxiliares de enfermagem 564 (33,3%) 116 (31,9%)

Médicos 368 (21,7%) 75 (20,6%)

Enfermeiros 295 (17,4%) 48 (13,2% )

*percentual dentro dos casos entre PS
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 Incertezas sobre a COVID-19 e sua fisiopatologia

 Sinais clínicos de gravidade, sepse e choque séptico (que 
pode ocorrer em 25 a 70% dos pacientes): fase inflamatória 
do COVID-19 ou outra infecção associada? 

 Dificuldade em realizar exames complementares (imagem, 
broncoscopia, exames microbiológicos ou outros exames 
laboratoriais)

Desafio na distinção entre COVID-19 e outras infecções 
associadas (virais, fúngicas ou bacterianas)
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BMJ. 2020 May 18;369:m1983. doi: 10.1136/bmj.m1983.
Clin Infect Dis. 2020 May 1;ciaa524. doi: 10.1093/cid/ciaa524

Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 
https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.05.013



 Alguns artigos sobre COVID-19 na Ásia mostraram 
uso de ATB variando entre 58% a > 70% dos 
pacientes, chegando a 100% nos pacientes 
admitidos em UTI

 Os agentes empíricos mais comuns descritos são 
azitromicina, fluoroquinolonas, cefalosporinas, 
carbapenemas, vancomicina e linezolida
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BMJ. 2020 May 18;369:m1983. doi: 10.1136/bmj.m1983.
Clin Infect Dis. 2020 May 1;ciaa524. doi: 10.1093/cid/ciaa524. 
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Hospital Universitário em Sevilha, Espanha
Total: 1.113 leitos (sendo 62 de UTI), com programas de transplante de orgãos sólidos e medula óssea
Leitos pediátricos foram excluídos da análise.

Antibiotics 2020, 9, 816; doi:10.3390/antibiotics9110816

Taxa de ocupação
Análise do consumo de ATB entre alas COVID 

e não COVID durante a pandemia



 Embora estes dois termos sejam usados de forma 
intercambiável na literatura e prática médica, são entidades 
clínicas distintas, e sua diferença é temporal:

➢Superinfecção é uma segunda infecção que se segue a uma infecção 
prévia, sendo geralmente causada por microorganismos resistentes ou 
que se tornaram resistentes aos antimicrobianos utilizados antes

➢Co-infecção é quando duas ou mais infecções ocorrem 
concomitantemente
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 Descrita em relatos de casos, séries de casos, estudos 
transversais e retrospectivos na China, EUA e Europa

 Prevalência de co-infecção variou de 0,6 a 45%, 
chegando a 50%-100% nos casos de COVID-19 que 
evoluíram pra óbito

 Estima-se que a prevalência de co-infecção real seja 
baixa (um estudo com <10% casos confirmados)
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Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 
https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.05.013

X. Zhu, et al. Virus Research 285 (2020), 
https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198005

Clin Infect Dis. 2020 May 1;ciaa524. doi: 10.1093/cid/ciaa524. 
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Relacionados a co-infecção com 
COVID-19 (mais comuns)

Descritos* em superinfecção na 
COVID-19

Streptococcus pneumoniae
Klebsiella pneumoniae

Haemophilus influenzae
M. pneumoniae

Legionella pneumophila

Rhinovirus/enterovirus, 
Influenza A/B 
Adenovírus

Acinetobacter baumannii pan-resistente
Klebsiella pneumoniae ESBL ou carbapenemase

Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter cloacae
Serratia marcescens

Aspergillus sp.
Candida albicans

C. glabrata

Journal of Microbiology, Immunology and Infection, https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.05.013
X. Zhu, et al. Virus Research 285 (2020), https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198005

COVID-19, Superinfections and Antimicrobial Development: What Can We Expect
Clin Infect Dis. 2020 May 1;ciaa524. doi: 10.1093/cid/ciaa524

Clin Microbiol Infect. 2020 Jun 27. doi: 10.1016/j.cmi.2020.06.025. 

• Até o momento os casos de superinfecções bacterianas na COVID-19 são citados textualmente ou 
em tabelas de alguns artigos mas sem critérios diagnósticos ou definição e prevalência/incidência 
estabelecidas. 

• Dados publicados sobre multirresistência são ainda mais escassos
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Hospital de ensino em Umbria, Itália
Total 554 leitos, incluíndo 14 leitos de UTI mista
(cirurgica, clinica e trauma)

J. Clin. Med. 2020, 9, 2744; 
doi:10.3390/jcm9092744

67% dos paciente em prona colonizados por ERC
X 37% dos pacientes não-pronados
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Período 1 Período 2 p-valor

Episódios de candidemia 16 25 -

Incidência de candidemia (por 1000 

admissões)
1,54 7,44 p < 0,001

Incidência de candidemia (por 1000 

admissões), em pacientes sem COVID-19
1,54 4,76 p < 0,001

Redução da população menos doente de pacientes internados (redução do denominador)
Aumento da população mais doente que requer cuidados intensivos (pacientes Covid-19).

Candidemia & COVID
HUCFF – UFRJ 

Incidência de candidemia em pcts com COVID 2,66

Slide gentilmente cedido Prof. Simone Nouer

Increased incidence of candidemia in a tertiary care hospital with the Covid‐19 pandemic

Nucci M, Barreiros G, Guimarães LF, Deriguehem VAS, Castiñeiras AC, Nouer AS

https://doi.org/10.1111/myc.13225
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• Entre 596 pacientes, detectados 15 episódios de candidemia (2,5%)

• A espécie predominante foi C. auris em 67% (10/15) dos casos. As demais
espécies foram C. albicans (n = 3), C. tropicalis (n = 1), and C. krusei (n = 1)

DOI: https://doi.org/10.3201/eid2611.203504



Paciente feminina, 69 anos, em remissão da infecção por COVID-19 que 
desenvolveu bola fúngica, forma crônica da Aspergilose, três meses depois 
com Galactomanana 2,87 (REAGENTE) no lavado bronco alveolar.
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• Internação prolongada

• Dispositivos invasivos (ventilação mecânica, cateteres 
vasculares e vesical, etc)

• Procedimentos invasivos (cirurgia, etc)

• Uso de ATB de largo espectro recente

• Exposição a cuidados de saúde (homecare, hemodiálise, etc)

• Colonização prévia MDR

23

CDC. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2019. 
Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, CDC; 2019. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15620/cdc:82532
Curr Opin Crit Care 2018, 24:385–393 DOI:10.1097/MCC.0000000000000534

Ther Adv Infectious Dis 2018, Vol. 5(1) 11–18 DOI: 10.1177/2049936117727497



• Internação prolongada

• Dispositivos invasivos (ventilação mecânica, cateteres 
vasculares e vesical, etc)

• Procedimentos invasivos (cirurgia, etc)

• Uso de ATB de largo espectro recente

• Exposição a cuidados de saúde (homecare, 
hemodiálise, etc)

• Colonização prévia MDR
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CDC. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2019. 
Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, CDC; 2019. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15620/cdc:82532
Curr Opin Crit Care 2018, 24:385–393 DOI:10.1097/MCC.0000000000000534

Ther Adv Infectious Dis 2018, Vol. 5(1) 11–18 DOI: 10.1177/2049936117727497

Presentes na 
COVID-19 e 

aumentam risco de 
infecção secundária 

(PAV, IPCS, etc)



■ Prevenir as infecções e a disseminação de resistência
(barreiras contra a transmissão cruzada) = 

HM/Precauções + limpeza e desinfecção hospitalar)

■ Monitorar bactérias MDR

■ Melhorar/racionalizar o uso de ATB

■ Desenvolver novos antibióticos e novos testes para deteccção

de bactérias MDR

24

Antibiotic Resistance Threats, CDC 2013 & 2019



Importância da Limpeza e Desinfecção de 
Superfícies e Equipamentos

 Cepas de coronavírus endêmico 
(HCoV-299E) em diferentes 
materiais e superfícies pode 
permanecer infeccioso por um 
período de 2h até nove dias.

 Bactérias podem perdurar por horas 
até meses em diferentes 
superfícies. Exemplos:
◦ Acinetobacter sp: 3 dias até 5 meses

◦ Klebsiella sp: 2h até > 30 meses

26

BMC Infectious Diseases 2006, 6:130 
doi:10.1186/1471-2334-6-130

https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022

https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
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• Documentos de algumas 
sociedades médicas 
recomendaram o controverso 
uso de duplo par de luvas...

• A NT4. ANVISA reforçou a 
importância da higienização de 
mãos, o descarte adequado de 
luvas, e que não devem ser 
utilizadas duas luvas no 
atendimento aos pacientes

• E o reuso/uso prolongado de EPI 
devido aos baixos estoques e 
falta iminente destes durante a 
pandemia?

COVID-19, Higiene de Mãos, Precauções e Uso de EPI

NT GVIMS/GGTES/Anvisa No. 4/2020 Orientações para serviços de saúde: medidas e prevenção e controle que devcem ser 

adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de inveção pelo SARS-CoV-2



28



 Estudo caso-controle após surto por Acinetobacter

baumanni resistente a imipenem na China (11 pacientes 

x 14 casos-controle)

 Além de fatores de risco relacionados, foram coletadas 

amostras de ambiente, equipamentos, mãos dos 

profissionais de saúde e luvas, e analisadas junto as 

cepas dos pacientes

 A transmissão cruzada dos clones epidêmicos entre 

pacientes e equipamentos foi relacionada ao uso 

inadequado de luvas

29
Ye et al. BMC Infectious Diseases (2015) 15:179

DOI 10.1186/s12879-015-0917-9
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ANVISA. 2017 Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals: 2014 Update Klompas et al 

ICHE, Vol. 35, No. 8 (August 2014), pp. S133-S154
AMIB. Orientações sobre o manuseio do paciente com pneumonia e insuficiência 

respiratória devido a infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) - Versão n.03/2020*
Orientações para manejo de pacientes com COVID-19, Ministério da Saúde

Algumas medidas para 
prevenção de PAV

Algumas recomendações de manejo de 
pacientes com COVID-19

Preferir ventilação não invasiva quando 

possível, e minimizar ao máximo o 

tempo de ventilação mecânica invasiva e 

a sedação

Manter decúbito elevado (30 a 45°)

Minimizar o acúmulo de secreções acima 

do cuff do tubo endotraqueal

Realizar Ventilação Não-Invasiva em quarto individual, se 

possível com pressão negativa, com dispositivo HME e 

filtro HEPA e equipe treinada ➔ se não for possível reunir 

TODAS estas condições, deve-se EVITAR o uso de 

Ventilação Não-Invasiva

Nos casos de PaO2/FiO2 menores que 150, sugere-se 

utilizar ventilação protetora colocando o paciente em 

posição prona por no mínimo 16 horas.

Use sistema de sucção/drenagem fechado
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Prevenção de IPCS

• Adesão a Higienização das Mãos

• Boas práticas na inserção, 

manutenção e manipulação de 

cateter

Aumentando risco de IPCS

•Eventos trombóticos dificultando acessos 

vasculares

•Uso de múltiplos medicamentos e cateteres 

vasculares (HD, NPT, ...)

•Baixa adesão ao pacote de medidas de 

prevenção de IPCS

ANVISA. 2017 Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
Marschall et al. Strategies to Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections in 

Acute Care Hospitals: 2014 Update. ICHE, 35(S2), S89-S107. 
doi:10.1017/S0899823X00193870
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 Efeito distração, cansaço, alta rotatividade de profissionais, 
profissionais novos sem experiência em terapia intensiva

 Redução de adesão nas técnicas assépticas: uso de EPI 
contínuo em área de risco para MDR/IRAS

 Posição de prona requer 4-5 profissionais de saúde

 Pacientes muito graves (obesos, com eventos trombóticos 
e/ou risco de sangramento, etc) com cuidado intenso e 
continuado, e submetidos a diversos procedimentos invasivos 
por tempo prolongado (ex.: hemodiálise, NPT) 

François et al. Critical Care 2020
Tiri et al. J. Clin. Med 2020 https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.286
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 Antes da pandemia por SARS-CoV-2, o manejo da multirresistência já 
era um desafio e esforços contínuos para enfrentar esta ameaça 
global a longo prazo não devem ser negligenciados

 A COVID-19 exigiu uma resposta urgente e sem precedentes para 
controlar a propagação desta infecção e proteger os mais vulneráveis, 
levando a sociedade a focar na ameaça de infecções emergentes e na 
higiene das mãos

 O diagnóstico diferencial de COVID-19 é difícil, o que significa que 
pacientes sem infecção bacteriana podem estar fazendo uso de ATB 
empírico desnecessariamente, e apenas uma minoria dos pacientes 
realmente estariam se beneficiando deste uso

36

J Antimicrob Chemother doi:10.1093/jac/dkaa194
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0739-4



 Manter as boas práticas de uso racional de antimicrobianos é um 
desafio durante a pandemia por COVID-19

 Reforçar diagnóstico diferencial, escolha do ATB e seu espectro 
conforme gravidade do paciente e perfil epidemiológico local, e 
tempo de terapia curto de ATB são essenciais

 Além do uso racional de antibióticos, outras políticas de controle de 
infecção podem ter sido relaxadas durante a pandemia

 Não está claro se as consequências não intencionais dessas 
mudanças terão um impacto positivo ou negativo nas taxas de 
resistência antimicrobiana. 
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J Antimicrob Chemother doi:10.1093/jac/dkaa194
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0739-4
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Cantón, R et al, Curr Opin Crit Care 2020, 26:433–441 

DOI:10.1097/MCC.0000000000000755
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https://cutt.ly/8hfpA5G



debora.otero@hupe.uerj.br

debora.passos@ebserh.gov.br
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