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1 - Introdução:

Considerando a gravidade e a rapidez de disseminação de bactérias em nosso meio e a especificidade 
de alguns dos serviços que compõem a Instituição, propomos uma ação continuada de medidas na Unidade 
Neonatal (UTI e Cuidados Intermediários) como rotina de serviço. A presente proposta deve envolver a 
equipe multidisciplinar que atua no Serviço, visando os melhores resultados possíveis.

O SCIH tem trabalhado, não apenas na vigilância epidemiológica, mas especialmente na revisão de 
normas e rotinas para o enfrentamento de novas situações.

2 - Controle de infecção em UTI neonatal

O melhor meio de evitar infecção dentro de uma unidade de saúde é com a higienização das mãos 
com água e sabonete ou a fricção antisséptica com solução alcoólica a 70% em gel.

A despeito do estado de susceptibilidade às infecções, os cuidados com o RN não demanda mais que 
as boas práticas em higiene traduzidas nas precauções padrão.

3 - Entrada na unidade:

• Deve ser limitada aos profissionais do setor, outros profissionais em interconsultas, pais dos RNs 
internados; 

• estudantes,  estagiários e outros devem ser  orientados pelos tutores e  os estágios adequados às 
orientações dos chefes de serviço (enfermagem, médico);

• manter cuidados antes de entrar na unidade (equipe da saúde, familiares e visitantes): ter as unhas 
curtas, prender os cabelos quando longos, retirar anéis, pulseiras, relógio e qualquer adorno que 
possa interferir na higiene das mãos e punhos, tocar ou mesmo cair sobre o RN.

4 - Higiene e limpeza: 

A limpeza do ambiente é executada pela empresa terceirizada de acordo com as normas e rotinas do 
SCIH.

A limpeza e desinfecção de equipamentos de assistência deve ser realizada pela equipe de saúde, 
seguindo as normativas e produtos padronizados pelo SCIH; lembrar de higienizar as pranchetas, canetas, 
estetoscópio, bombas de infusão, etc.

Não  utilizar  aparelhos  celulares  na  área  de  assistência;  lembrar  de  higienizá-los  com 
desinfetante padronizado pelo SCIH.

Manter  o  local  livre  de  cartazes,  papéis  inservíveis  e  outros  materiais  que  acumulam poeira  e 
sujidade em geral; Informativos essenciais devem permitir higienização (plastificados).



5 - Vestimentas:

Para profissionais da saúde: 

◦ as vestimentas (calça e blusa) de uso em área restrita por profissionais são fornecidos pelo 
Hospital  e,  são  de  competência  do  serviço  de  processamento  de  roupas  (SPR)  sua 
distribuição e reprocessamento, portanto, não devem ser emprestados para outros setores 
ou levados para casa.

◦ Os aventais para uso em precaução padrão ou contato devem ser utilizados na assistência 
de acordo com as orientações do SCIH. Considerado essencial nos cuidados com Rns 
sabidamente colonizados por BMR ou sob suspeita.

• Para pais e familiares:

◦ Aventais  devem  ser  utilizados  pelos  pais  de  RNs  com suspeita  ou  confirmação  de 
colonização por BMR. Devem ser orientados a lavar as mãos antes e após vestir o avental. 
Visitantes eventuais devem ser desencorajados de tocar nos RNs e não devem utilizar 
aventais, uma vez que a incubadora serve como barreira física.

Todas as roupas utilizadas, inclusive lençóis, devem ser acondicionadas de forma adequada no 
hamper  (roupas  com  muita  sujidade  devem  ser  acondicionadas  em  sacos  plásticos,  fechados  e 
colocados no hamper).

6 - Outros EPIS:

• Luvas: as luvas padronizadas para uso nas UTIs são a de látex sem pó. As luvas sem pó facilitam a 
higiene das mãos por fricção antisséptica, uma vez que não deixam resíduos. Caso luvas com pó 
sejam  utilizadas,  recomenda-se  a  lavagem  das  mãos  com  água  e  sabonete  líquido/solução 
antisséptica; as luvas devem ser sempre utilizadas nas manipulações com presença de sangue ou 
secreções, independente de presença ou não de doença transmissível (precaução padrão);

• Máscaras:  máscaras  devem  ser  utilizadas  por  qualquer  profissional  que  apresente  doença 
respiratória que adentre a unidade neonatal; pais e visitantes com doenças infecciosas respiratórias 
devem utilizar máscara cirúrgica e/ou desencorajadas a visitar a unidade neonatal.

• Óculos de proteção: devem ser utilizados pelos profissionais de saúde em situações que gerem risco 
de respingos, conforme orientação do SCIH.

7 – Definição de Caso:

As bactérias produtoras de ESBL são consideradas de relevância apenas na UTI Neonatal, Cuidados 
Intermediários, Alojamento Conjunto e Bebê Canguru.  

Bactérias  de  relevância  epidemiológica  na  Unidade  Neonatal/cuidados  intermediário  e  mães no 
Alojamento Conjunto:

• Enterobactérias  produtoras  de  ESBL,  KPC,  NDM,etc.,  e  outras  que  confiram  resistência  a 
carbapenêmicos;



• Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA);

• Enterococcus sp resistentes a vancomicina (VRE);

• Acinetobacter baumannii resistentes a ceftazidima e carbapenêmicos.

8 – Coleta de exames:

Para  fins  de  vigilância  ativa  será  indicada a  coleta  de  cultura  de  vigilância  para  bactérias 
resistentes a carbapenêmicos,  nas seguintes situações:

 Microrganismos Indicações de coleta de cultura De quem coletar Sítio de coleta

S.  aureus  R a oxacilina 
(MRSA)  ou  S.  aureus  
com  sensibilidade 
intermediária  ou  R  a 
vancomicina

A partir do primeiro caso Contactantes do mesmo espaço físico Swab nasal, lesões de pele 
e  Secreção  Traqueal  se 
em Ventilação mecânica

Enterococcus  sp 
resistentes  a 
vancomicina (VRE)

A partir do primeiro caso Contactantes do mesmo espaço físico Swab retal.

Enterobactérias 
resistentes  a 
carbapenêmicos

A  partir  do  primeiro  caso  de 
infecção ou colonização

Contactantes do mesmo espaço físico Swab retal.

Pacientes  transferidos  de  outras 
unidades hospitalares

Pacientes que vieram transferidos com 
quadro infeccioso e/ou procedimentos 
invasivos

Swab  retal,  cultura  de 
secreção  traqueal  em 
presença  de 
traqueostomia  ou  tubo 
endotraqueal,  urina, 
sangue (se febre) e ferida.

Acinetobacter  sp  R  a 
carbapenemicos

Surtos Contactantes do mesmo espaço físico Swab  retal,  Urina  de 
pacientes  com  sonda 
vesical  de  demora, 
secreção  traqueal  em 
pacientes sob VM.

Pseudomonas 
aerugionsa R  a 
cefepime/ceftazidima 
ou carbapenêmicos

Surtos Contactantes do mesmo espaço físico Urina  de  pacientes  com 
sonda vesical  de demora, 
swab  retal,  secreção 
traqueal em pacientes sob 
ventilação  mecânica  ou 
traqueostomia.

Clostridium difficille Surtos Contactantes do mesmo espaço físico Fezes-pesquisa de toxina

Obs. 

• Considerar  outras  doenças  de transmissão em que são necessárias medidas  de contenção como 
varicela,  herpes  simples  disseminado,  doenças  virais,  etc.,  em que  são  necessárias  medidas  de 
precaução baseadas em transmissão.



• Considerar o contactante todo paciente que durante sua internação permaneceu pelo menos 24 horas 
no mesmo quarto de paciente com bactérias multirresistentes sem medidas de precaução. 

• A precaução de contato deve ser mantida em casos de vigilância até o resultado da cultura e naqueles 
colonizados/infectados até a alta hospitalar.

9 - Orientações gerais:

• Individualização de produtos utilizados: evite o compartilhamento de materiais, separe o que for 
utilizar e só deixe próximo a incubadora o suficiente para o dia;

• sobras de materiais de pacientes em precaução de contato devem ser desprezadas (ou entregues para 
a mãe na alta) e os passíveis de limpeza e desinfecção  devem seguir as normativas do SCIH e 
encaminhados para reprocessamento;

• Identificar/sinalizar  adequadamente  os pacientes infectados/colonizados,  utilizando pranchetas na 

COR LARANJA E PLACAS DE PRECAUÇÃO DE CONTATO ou de ISOLAMENTO; no censo 

hospitalar estarão identificados os portadores de BMR e o tipo de precaução;

• é de  responsabilidade  da(o)  enfermeira(o)  da unidade a  sinalização  no  censo  como “Precaução 

Preventiva” para os paciente procedentes  de outras instituições e aguardam os resultados de cultura 

de vigilância. Também devem ser sinalizadas as precauções respiratórias (gotículas e aerossóis);

• intensificar e estimular a higiene das mãos com preparações alcoólicas à 70%;

• utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com as orientações do SCIH;

• higienizar  com antisséptico  padronizado  pelo  SCIH  (atualmente  Incidin®)  monitores  e  bombas 

(equipamentos médico hospitalares ao final de cada plantão), considerando a compatibilidade do 

produto com o material a ser higienizado;

• realizar rigorosamente limpeza e desinfecção concorrente no mínimo 2 vezes ao dia das superfícies 

(chão, mobiliário e especialmente banheiros);

• após a alta, realizar limpeza terminal rigorosa e minuciosa das superfícies fixas, equipamentos, saída 

de gases, etc, da unidade do paciente. Atenção especial deve ser dada à inspeção dos colchões, com 

substituição daqueles que apresentarem furos ou danos;

• descartar (ou doar para família, caso alta), os materiais de consumo diário que estavam no leito 

(esparadrapo, gaze, fralda, seringas, sondas, etc). 

• realizar  a  limpeza e  desinfecção das  áreas  e  objetos adjuntos -  posto de enfermagem, sala de 

prescrição, maçanetas, teclados de computadores, telefones e outros;



• utilizar, sempre que possível, equipamentos exclusivos para o paciente, como esfigmomanômetro, 

estetoscópios,  termômetros,  glicosímetros,  etc,  e,  caso  não seja  possível,  realizar  a  desinfecção 

imediatamente após o uso.

• bebês de mães colonizadas/infectadas por BMR serão mantidas, sempre que possível junto às mães. 

Os cuidados de higiene do bebê devem ser realizados no quarto quando estiverem no Alojamento 

Conjunto, mantendo-se a precaução de contato. Nesta situação atentar que o bebê não seja de risco, 

ou seja, candidato a ser admitido na UTI Neonatal. Os cuidados (banho, peso, avaliação clínica) ao 

RN nesta situação devem ser realizados de forma individualizada no quarto;

• para realização de exames complementares, seguir as orientações específicas (pág 04);

• as pranchetas e prontuários não devem ser apoiados no ambiente do paciente (mesinhas de cabeceira, 

camas, poltronas, etc);

• mães ou responsáveis receberão as refeições no quarto.

10 - Medidas de precaução de acordo com a epidemiologia:

Mãe aguardando cultura de vigilância para EPC.

Alojamento Conjunto- AC

• Manter o binômio-mãe-filho em precaução de contato em quarto individual; 
realizar todos os procedimentos no quarto;

• evitar utilizar a sala de exames e se for necessário, higienizar antes e após o 
uso;

• Aleitamento materno: sem contra indicações.
• Os pais devem ser orientados quanto a higiene das mãos;
• não há indicação de uso de aventais pela mãe;
• se o RN for de risco para ser encaminhado para UTI, avisar a equipe da 

neonatologia no momento da transferência;
• Mãe não deve enviar leite ao banco de leite.

Unidade neonatal

• Manter  o RN em precaução de contato preventivo,  preferencialmente no 
leito de isolamento; 

• a mãe deve se paramentar com avental e luvas para tocar no bebê  e nas 
áreas próximas como a incubadora; 

• Aleitamento materno: utilizar critérios individuais quanto ao aleitamento, 
considerando riscos potenciais, mães com forte suspeita e RN de alto risco.

• Sugerimos  que  outros  visitantes  evitem contato  direto  com o  RN até  o 
resultado da cultura. 

• Mãe deve ser orientada a ordenhar o leite no CIAM (central de incentivo de 
aleitamento  materno)  ou se internada,  no  quarto.  A embalagem primária 
deve ser fechada e a superfície externa desinfetada com álcool e colocada 
em embalagem secundária para armazenamento.

Obs. consideramos que a ordenha do leite deva ser feita com rigor de higiene, ou seja, 
higienização das mãos, uso de máscara, cabelos presos ou com gorros e higiene das 
mamas.

Mãe sabidamente portadora de BMR

Alojamento Conjunto- AC • Manter  o  binômio-mãe-filho  em  precaução  de  contato/isolamento*  em 
quarto individual; 



• realizar todos os procedimentos no quarto;
• evitar utilizar a sala de exames e se for necessário, higienizar antes e após o 

uso;
• se necessário,  a  mãe deve ser  orientada a ordenhar  o leite  no quarto.  A 

embalagem primária deve ser fechada e a superfície externa desinfetada com 
álcool e colocada em embalagem secundária para armazenamento.

Obs. consideramos que a ordenha do leite deva ser feita com rigor de higiene, ou seja, 
higienização das mãos, uso de máscara, cabelos presos ou com gorros e higiene das 
mamas.

Unidade neonatal • Manter o RN em precaução de contato/isolamento;
• Aleitamento materno: utilizar critérios individuais quanto ao aleitamento, 

considerando riscos potenciais, mães com forte suspeita e RN de alto risco.
• A mãe deve ser orientada a ordenhar o leite no CIAM (central de incentivo 

de aleitamento materno) ou se internada, no quarto. A embalagem primária 
deve ser fechada e a superfície externa desinfetada com álcool e colocada 
em embalagem secundária para armazenamento.

• Coletar cultura de vigilância do RN a cada sete (07) dias (swab retal) exceto 
finais de semana e feriados. 

Obs. consideramos que a ordenha do leite deva ser feita com rigor de higiene, ou seja, 
higienização das mãos, uso de máscara, cabelos presos ou com gorros e higiene das 
mamas.

Canguru • O binômio mãe/filho devem mantidos em precaução de contato/isolamento. 
Se houver dificuldade na manutenção dos cuidados, manter a mãe no AC.

• Recomenda-se que essa prática leve em consideração a situação da mãe, se 
ela estiver com infecção ativa, evitar este tipo de contato.

• Os cuidados na UTI neonatal com o RN são os acima citados
• O aleitamento deve ser estimulado, minimizando se riscos de contaminação 

ambiental.  Dispor  os  recipientes  utilizados  em  caixas  plásticas  para 
transporte e proceder a limpeza e desinfecção de rotina.

GESTANTE positiva para BMR ou aguardando resultado:

Alojamento conjunto • Manter paciente em isolamento até a alta hospitalar. Ao nascer o bebê, 
caso não precise ir para a Neonatologia, manter  binômio-mãe-filho em 
precaução de contato em quarto individual; realizar todos os procedimentos 
no quarto.

Caso  o  bebê  necessite  de  cuidados 
intensivos, considerar a via de parto:

Criança nasce por cesariana: enquanto a criança estiver poli-invadida (intubada, 
com dispositivo venoso profundo), evitar o contato direto com mãe (usar avental e 
luvas). 

Criança nasce por parto normal:  Mãe e bebê são mantidos em isolamento. 

• Criança não é considerada colonizada ao nascer por cesariana. As culturas 
deverão ser semanais até o resultado do exame da mãe (caso aguardando o 
resultado), ou até alta hospitalar, caso mãe seja positiva para BMR.

• Criança é considerada colonizada quando nasce por parto normal.
• Considerar suspeitos os RNs procedentes de outras instituições.

RN com suspeita de ser  portador de BMR.  - Considerar suspeitos os RNs procedentes de outras instituições e RN 
portador de BMR. 

Unidade neonatal • Manter o RN em  contato/isolamento;
• Coletar cultura de vigilância para bactérias multirresistentes (CVGBGN).
• A mãe deve se paramentar com avental e luvas para tocar no bebê nas áreas 

próximas como a incubadora; 
• Mãe deve ser orientada a ordenhar o leite no CIAM ou se internada, no 

quarto (evitar o hotelzinho).  A embalagem primária deve ser fechada e a 
superfície  externa  desinfetada  com  álcool  e  colocada  em  embalagem 
secundária para armazenamento.

• Obs.  consideramos  que  a  ordenha  do  leite  deva  ser  feita  com rigor  de 



higiene, ou seja, higienização das mãos, uso de máscara, cabelos presos ou 
com gorros e higiene das mamas.

• os pais, familiares, visitantes devem se paramentar com avental e luvas para 
tocar no bebê nas áreas próximas como a incubadora; 

RN portador de BMR

Unidade neonatal • Manter o RN em contato/isolamento;
• Coletar cultura de vigilância para bactérias multirresistentes (CVGBGN).
• A mãe deve se paramentar com avental e luvas para tocar no bebê nas áreas 

próximas como a incubadora; 
• Aleitamento materno: sem contra indicações.
• Mãe deve ser orientada a ordenhar o leite no CIAM ou se internada, no 

quarto (evitar o hotelzinho).  A embalagem primária deve ser fechada e a 
superfície  externa  desinfetada  com  álcool  e  colocada  em  embalagem 
secundária para armazenamento.

• Obs.  consideramos  que  a  ordenha  do  leite  deva  ser  feita  com rigor  de 
higiene, ou seja, higienização das mãos, uso de máscara, cabelos presos ou 
com gorros e higiene das mamas;

• os pais, familiares, visitantes devem se paramentar com avental e luvas para 
tocar no bebê nas áreas próximas como a incubadora, como medida de evitar 
contato direto com outros pais de RN; 

Obs. 

• apesar  das  condutas  acima  estarem  focando  as  bactérias  resistentes  a 
carbapenêmicos,  os  cuidados  são  aplicáveis  a  todas  as  situações  que 
envolvam BMR, sendo o isolamento indicado para os casos comprovados de 
estado  de  portador  de  enterobactérias  resistentes  a carbapenêmicos.  Nas 
demais situações manter os cuidados de precaução de contato.

Considerar  suspeita  as  seguintes  situações:  pacientes  transferidos  de  outras  instituições,  onde 
permaneceram por período superior a 24h e aqueles com tempo de permanência menor que 24horas com 
algum  tipo  de  procedimento  invasivo,  com  cirurgias, inserções  de  cateteres  centrais,  sonda  vesical, 
intubação. 

A epidemiologia e clínica do paciente devem ser considerados para definição de condutas, uma vez 
que em suspeita de infecção, culturas de outros sítios devem ser coletadas.

Os profissionais devem estar cientes que os cuidados devem ser aplicados a todos os pacientes, uma 
vez que a disseminação de bactérias multirresistentes é um fenômeno global com pessoas colonizadas, que 
desconhecem seu estado de portador.

Em  casos  de  dúvidas,  reportar-se  a  ao  Plano  de  Contenção  de  Disseminação  de  bactérias 
Multirresistentes e Unidade de Isolamento 2015 e/ou ao Serviço de Controle de Infecção.



11 – Cronograma: 

Vigilância epidemiológica

AÇÕES OBJETIVOS ÀREA  DE 
ABRANGÊNCIA

COMO RESPONSÁVEL RESULTADOS 
ESPERADOS

Vigilância 
epidemiológica

Coleta de dados Visitas diárias às 
unidades  de 
internação

Bolsistas,  enfermeiro  e 
médico do SCIH

Obter  dados 
epidemiológicos  para 
divulgação

Coleta  de culturas de 
vigilância  de  mães 
submetidas  a 
procedimentos 
invasivos  como  parto 
cesariana,  punção 
venosa  central, 
sondagem  vesical  de 
demora  e  outros, 
procedentes de outros 
hospitais

Alojamento 
conjunto.

Coleta  de  swab 
retal  para 
bactérias 
resistentes  a 
carbapenêmicos 
(CVGBGN)

Solicitação pelo médico 
e coleta pelo enfermeiro 
do setor

Diagnosticar precocemente 
pacientes 
colonizados/infectados  e 
instituir  medidas  de 
precaução. Coleta  de culturas de 

vigilância de neonatos 
submetidos  a 
procedimentos 
invasivos  como 
punção  venosa 
central,  sondagem 
vesical  de  demora  e 
outros, procedentes de 
outros hospitais

Unidade neonatal

Identificação de risco: 
manter  registro  em 
prontuário  dos 
eventos  adversos 
infecciosos ou não; 

Alojamento 
conjunto,  centro 
obstétrico e unidade 
neonatal

Identificar  por 
placas,  cores 
diferenciadas  de 
pranchetas, 
através  de 
prontuário 
eletrônico  e  nas 
evoluções 
multiprofissionai
s a ocorrência de 
BMR.

Enfermeiro  do  setor  e 
equipe do SCIH

Estabelecer  medidas  de 
contenção de forma eficaz, 
com a participação efetiva 
de  toda  a  equipe 
multidisciplinar.

O estabelecimento de instruções normativas pelo SCIH visam prevenir infecções e minimizar os 
impactos  das  ocorrências  infecciosas,  entretanto,  cabe  a  equipe  de  assistência  a  implementação  e 
manutenção dos cuidados ofertados.

A literatura específica sobre as medidas em unidade de neonatologia são restritas, sendo a maioria 
das orientações  direcionadas às instituições de saúde de uma forma geral,  portanto, o assunto deve ser 
tratado com o uso do bom senso.

Na Unidade Neonatal, a fragilidade do neonato prematuro e a manutenção dos laços entre mãe-filho 
devem ser considerados em todas as atitudes que porventura interfiram de forma deletéria nesta relação. Não 
obstante, a equipe de assistência deve exercer suas atividades com serenidade e segurança mantendo como 



objetivo a qualidade do serviço prestado.  
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