
   

 

Orientações para precauções e isolamentos de bactéria multirresistente na 

pandemia de COVID 
 

Em decorrência da situação epidemiológica da COVID e aumento de 

colonização/infecção por bactérias multirresistentes em pacientes internados no Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas orientamos as seguintes estratégias para alocação dos pacientes: 
 

 São consideradas bactérias multirresistentes no IIER: 

o Acinetobacter spp resistentes a carbapenêmicos (mero ou e imipenem) e/ou 

resistentes a polimixinas 

o Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenêmicos (mero ou eimipenem) 

e/ou resistentes a polimixinas 

o Enterobacterias (Klebisella, E. coli, Enterobacter, Serratia, etc) resistentes a 

carbapenêmicos (mero, ertapenem ou imipenem) e/ou resistentes a polimixinas 

o Stenotrophomonas maltophilia e Burkholderia cepacea (independente do perfil de 

sensibilidade) 

o Enterococos e S.aureus resistentes a glicopeptídeo (teico, vanco ou daptomicina) 

 
 No caso de paciente colonizado/infectado por pelo menos 1 bactéria MR, dar preferência 

para internação do mesmo em quarto privativo. Se o paciente estiver na UTI, alocá-lo 

preferencialmente na UTI do 2º andar. 

 Se houver necessidade de fazer coorte de pacientes (se não houver vaga individual), 

seguir os seguintes critérios: 

o Isolar em coorte o mesmo microrganismo com resistência principal semelhante 

(Ex.: dois casos de Klebsiella spp resistente a carbapenêmicos ou dois casos de 

Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenêmicos) 

o  Se o paciente tiver colonização/infecção por mais de uma bactéria MR deixá-lo 

obrigatoriamente em quarto privativo. 

 
 No caso de paciente transferido da UTI para enfermaria, as seguintes situações estão 

previstas: 

o Alta da UTI em precaução padrão, já tendo último resultado de swab sem bactéria 

MR e sem coleta nova (colheu na terça e a transferência ocorreu na sexta ou 

sábado): 

o Colher novo swab retal na enfermaria e não isolar o caso: 

 Ação de acordo com o resultado: 

 Se swab com agente MR acima – precaução de contato preferencialmente 

em quarto privativo se houver necessidade de fazer coorte, seguir os 

critérios acima. 

 Se swab negativo para agente MR: manter precaução padrão. 

o Alta da UTI em precaução padrão, mas aguarda o resultado do ultimo swab 

coletado (manter na enfermaria em precaução padrão ate saída de resultado) 

 Ação de acordo com o resultado: 



   

 

 Se swab com agente MR acima – precaução de contato preferencialmente 

em quarto privativo se houver necessidade de fazer coorte, seguir os 

critérios acima. 

 Se swab negativo para agente MR: manter precaução padrão. 

 
 

Obs: para pacientes transferidos de outros hospitais atentar-se para o início obrigatório de 

isolamento de contato, preferencialmente em quarto privativo, coleta de swab de vigilância 

retal e de outros sítios de acordo com a presença de dispositivos e aguardar o resultado final 

(ver Manual de isolamento do IIER - Intranet). 

Na impossibilidade de quarto privativo – realizar isolamento de contato no leito até resultado 

do swab de vigilância e buscar manter funcionários diferentes para os cuidados de pacientes 

no mesmo quarto. 
 

 Ação de acordo com o resultado: 

 Se swab com agente MR acima – precaução de contato preferencialmente 

em quarto privativo se houver necessidade de fazer coorte, seguir os 

critérios acima. 

 Se swab negativo para agente MR: manter precaução padrão. 
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