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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O uso de dispositivos invasivos em certos procedimentos médicos é 
uma das causas mais importantes de infecções adquiridas no ambiente hospitalar, as 
quais representam um grande risco à saúde dos pacientes. Neste estudo foi avaliada 
a ocorrência de infecções transmitidas por esses instrumentos em pacientes 
atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes. OBJETIVO: Analisar todos os 
casos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde decorrentes do uso de 
dispositivos invasivos (cateter venoso central ou de hemodiálise, cateter vesical de 
demora ou de alívio e ventilador mecânico) identificados em UTI adulto, entre o 
período de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo descritivo, retrospectivo e de natureza epidemiológica. Os dados foram 
coletados em planilhas do Microsoft® Office® Excel a partir de banco de dados do 
HUOL e as variáveis: gênero, idade, tempo de permanência hospitalar, tipos de 
procedimentos invasivos realizados, causa da internação, sítio principal da infecção, 
microrganismos isolados, desfecho clínico do paciente, perfil de antimicrobianos 
utilizados e de resistência foram analisadas por meio de testes estatísticos (teste Qui-
quadrado, teste de Spearman e teste de Friedman). RESULTADOS: Através das 
notificações da CCIH, constatou-se que foram identificados 130 casos de infecções, 
sendo 44,6% em 2016 e 55,4% em 2017. Pacientes do gênero masculino e feminino 
foram igualmente acometidos e a média da idade encontrada foi igual a 58,8 anos. 
Observou-se uma densidade crescente na ocorrência de infecções em faixas etárias 
maiores nos casos envolvendo pacientes com idade ≤ 45 e < 75 anos. Os dispositivos 
mais usados foram sonda vesical de demora, cateter venoso central e ventilador 
mecânico, em ordem e o tipo de infecção mais observado foram as pneumonias 
associadas à ventilação mecânica. Os microrganismos isolados pertencem, em sua 
maioria, ao grupo das bactérias Gram-negativas, apresentando maior prevalência as 
seguintes espécies bacterianas: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e 
Acinetobacter baumannii. O antimicrobiano mais prescrito foi o carbapenêmico 
meropenem. Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre 
o tempo de utilização do dispositivo e a densidade de incidência de cada tipo de 
infecção, nem entre as variáveis “idade, tempo de internação, número de dispositivos” 
versus óbito. CONCLUSÃO: Foi constatada uma prevalência expressiva de infecções 
transmitidas por dispositivos invasivos, causadas principalmente por bactérias Gram-
negativas, atingindo principalmente pacientes com mais idade, sendo a pneumonia 
associada à ventilação mecânica a manifestação clínica mais frequente. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The use of invasive devices in certain medical procedures is one of 
the most important causes of infections acquired in the hospital environment, which 
represent a great risk to patients' health. This study evaluated the occurrence of 
infections transmitted by these instruments in patients treated at the Hospital 
Universitário Onofre Lopes. OBJECTIVE: Analyze all cases of healthcare-associated 
infections (HAIs) resulting from the use of invasive devices (central venous catheter, 
urinary catheters, mechanical ventilator) identified in an adult ICU between January 
2016 and December 2017. METHODOLOGY: This is a descriptive, retrospective and 
epidemiological study. The data were collected in Microsoft Office Excel spreadsheets 
from the HUOL database and the variables: gender, age, average length of hospital 
stay, types of invasive procedures performed, cause of hospitalization, main site of 
infection, isolated microorganisms, clinical outcome of the patient, profile of 
antimicrobials used and resistance were analyzed by statistical tests (Test Qui-
Quadrado, Spearman, Friedman). RESULTS: Through the notifications from the 
CCIH, it was verified that 130 cases of infections were identified, 44.6% in 2016 and 
55.4% in 2017. Male and female patients were also affected and the mean age found 
was equal to 58.8 years. There was an increasing density in the occurrence of 
infections in older age groups in cases involving patients aged ≤ 45 and <75 years. 
The devices most used were urinary catheter, central venous catheter and mechanical 
ventilator, in order and the most observed type of infection were pneumonias 
associated with mechanical ventilation. The isolated microorganisms belong mostly to 
the group of Gram-negative bacteria, with a higher prevalence of the following bacterial 
species: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter 
baumannii. The most prescribed antimicrobial was the carbapenem meropenem. No 
statistically significant associations were found between the use rate of dispositive and 
the incidence density of each type of infection or between the variables "age, length of 
hospital stay, number of devices" versus death. CONCLUSION: An expressive 
prevalence of infections transmitted by invasive devices, mainly caused by gram-
negative bacteria, was observed, mainly reaching older patients, and pneumonia 
associated with mechanical ventilation was the most frequent clinical manifestation. 

  

Keywords: Hospital infection; CCIH; HAIs; Prevention; ICU. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 IRAS 

 

Segundo definição do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 

2014) são consideradas Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) 

afecções localizadas ou sistêmicas, resultante de uma reação adversa à presença de 

um agente infeccioso adquirido após admissão nos serviços de saúde.  

No Brasil, a portaria Nº 2.616 do Ministério da Saúde (MS, 1998) define 

infecção hospitalar como qualquer infecção adquirida após a internação do paciente 

e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser 

relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

A portaria Nº 2.616 (MS, 1998) considera ainda que as infecções 

hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários admitidos em 

hospitais e prever a obrigatoriedade do desenvolvimento de medidas necessárias para 

a redução da incidência de IRAS e dos agravos decorrentes destas por meio do 

Programa de Controle de Infecções Hospitalares. 

Segundo dados do CDC, diariamente 1 em cada 31 pacientes internados 

nas unidades de saúde dos Estados Unidos adquirem algum tipo de IRAS (CDC, 

2015). Em 2015, foram registrados 687 mil casos de IRAS nos hospitais do país e 

aproximadamente 72 mil mortes decorrentes dessas infecções (CDC, 2015).  

Na União Europeia estima-se que cerca de 4,5 milhões de casos de IRAS 

ocorra anualmente, resultando em 37 mil mortes (ECDC, 2008). Além disso, daqueles 

150 mil pacientes que permanecem nas UTIs por um período superior a dois dias, 

cerca de 12 mil adquirem pelo menos um tipo de IRAS, havendo uma prevalência de 

bactérias Gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia 

coli) associadas a essas infecções, assim como de casos de pneumonias associadas 

a intubação (ECDC, 2018). 

No Brasil, o impacto das IRAS sobre as taxas de morbidade, mortalidade e 

sobre os custos da assistência hospitalar prestada foi reconhecido apenas em 1983, 

quando a portaria Nº 196 (MS, 1983) foi criada, estabelecendo que todo hospital 

deveria constituir uma comissão de controle de infecções hospitalares.  
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Dessa forma, a escassez de dados nacionais relacionados as infecções 

hospitalares consiste em um entrave para o desenvolvimento de estratégias de 

controle e prevenção das IRAS.  

O estudo de Prade et al. (1995) é reconhecido como o último trabalho 

nacional realizado, o qual avaliou 99 hospitais terciários localizados em capitais 

brasileiras, e que possuíam vínculos com o Sistema Único de Saúde (SUS), no 

período de maio e agosto de 1994, sendo constatada uma taxa de prevalência média 

de 15% de infecção hospitalar, com uma maior concentração de casos nas unidades 

de terapia intensiva (UTI) e queimados. 

Pacientes internados nas UTIs apresentam maiores riscos de adquirir 

infecções hospitalares devido a presença de inúmeros fatores de risco, como o uso 

de dispositivos invasivos, presença de microrganismos resistentes, antimicrobianos 

de amplo espectro, dentre outros (CORNEJO-JUÁREZ et al., 2016).  

Esse fato contribui para taxas de infecção hospitalar maiores nesse setor, 

as quais podem variar entre 18 e 54% com taxas de mortalidade entre 9% e 38%, 

segundo estudo realizado na Argentina (ROSENTHAL et al., 2003). Em pesquisa 

realizada na Turquia, Colpan et al., (2005) obteve taxas de mortalidade chegando a 

60% em decorrência da aquisição de infecções. 

Além disso, diversos estudos publicados apontam a prevalência de 

infecções hospitalares como pneumonia, infecções do trato urinário e de corrente 

sanguínea associadas ao uso de dispositivos médicos invasivos (CHINCHA et al., 

2013; ROSENTHAL et al., 2003;) 

Dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, em 

2015, mostraram que a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica – 

PAV foi de 9,87 casos por 1.000 dias de uso de ventilador em UTI adulto (Secretaria 

de Saúde do Estado, 2015), embora, os índices de mortalidade decorrentes desse 

tipo de infecção variem em diferentes estudos, de acordo com dados da American 

Thoracic Society, aproximadamente 33% dos pacientes com PAV morrem em 

decorrência direta desta infecção (ATS, 2005). 

As infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais 

(ICSRC) são responsáveis por 43,6% dos casos das infecções sanguíneas (ECDC, 

2018), e as infecções de trato urinário associadas ao uso de cateter urinário por 99,3% 

dos casos de infecções urinárias (ECDC, 2018) registrados em unidades de saúde de 

países da União Europeia. 
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Somado a isso, as taxas de mortalidade entre pacientes com ICS podem 

chegar a 25%, nos Estados Unidos (CDC, 2015), enquanto que no Brasil, dados 

divulgados por um estudo nacional de vigilância indicam taxas de mortalidade de 40% 

entre esses pacientes (MARRA et al., 2011). 

Fatores como doenças subjacentes, realização de procedimentos invasivos 

para fins terapêuticos ou diagnósticos, tempo de permanência hospitalar, uso 

prolongado de dispositivos invasivos (sondas de demora, cateteres, ventiladores 

mecânicos), terapias imunossupressoras, colonização por microrganismos 

resistentes, além do próprio ambiente da UTI, predispõem a uma maior gravidade e 

probabilidade de ocorrência dos casos de IRAS em hospitais (ROSENTHAL et al., 

2003).  

Taxas significativas de IRAS e os agravos decorrentes destas resultam em 

elevados custos para os serviços de saúde público e privado. Cerca de dois milhões 

de casos e 80.000 mortes por ano nos EUA apresentam custo estimado entre 4,5 e 

5,7 bilhões de dólares (WHO, 2006), representando em torno de 25.000 e 39.000 

dólares por cada novo episódio de PAV e IPCS, respectivamente, diagnosticado em 

unidades hospitalares do país (ANDERSON et al., 2007; MARSCHALL et al., 2014). 

No Brasil, apesar da escassez de trabalhos na área, a avaliação dos custos 

adicionais da UTI de um hospital de nível terciário com infecções primárias de corrente 

sanguínea são estimados em aproximadamente 89.000 dólares por episódio (DAL 

FORNO et al., 2012). 

Dessa forma, entre as medidas gerais para prevenção das IRAS e, 

portanto, para a manutenção da segurança do paciente e da qualidade dos serviços 

de saúde, destaca-se a higienização das mãos por meio do uso de preparação 

alcoólica determinada pela RDC/ANVISA nº 42/ 2010.  

O uso de preparação alcoólica para higienização das mãos em ambientes 

hospitalares é considerada uma medida básica e eficaz desde 1847, após observação 

de redução significativa nas taxas de mortalidade materna de 18,3% para 2,9% em 

período inferior a um ano (EZAIAS, 2012).  

Uma vez que os agentes mais comuns das IRAS são bactérias Gram-

negativas (GUIMARÃES et al., 2011; NANGINO et al., 2012; PRATA-ROCHA et al., 

2012), que apresentam maior probabilidade de desenvolver resistência aos 

antimicrobianos, torna-se ainda mais importante a avaliação e controle na prescrição 

de antibióticos em ambientes hospitalares.  
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Assim, embora seja necessário a administração de antimicrobianos, a 

escolha criteriosa desse medicamento, bem como a duração da terapia antimicrobiana 

são fatores que contribuem para menores taxas de resistência microbiana (CORREA 

e SILVA, 2008).  

Em contrapartida, esquemas terapêuticos de amplo espectro e o uso de 

doses mais elevadas frequentemente prescritos para pacientes em UTIs resulta em 

maiores taxas de microrganismos resistentes e portanto, aumento no risco da 

disseminação desses patógenos (CARNEIRO, 2006; FRIDKIN, 2001; KOLLEF e 

FRASER, 2001).  

Segundo o manual “Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica” (AMIB, 

2013), elaborado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ainda nesse 

contexto, algumas medidas específicas preventivas para as pneumonias associadas 

a ventilação mecânica encontram-se listadas: a utilização da ventilação mecânica não 

invasiva (VMNI) em alternativa a ventilação mecânica invasiva, sempre que possível, 

e a redução do tempo que o paciente permanece fazendo uso de suporte ventilatório 

mecânico.  

Nos casos de cateterismo vesical, as principais estratégias que devem ser 

adotadas para redução da incidência das ITU consiste em evitar a inserção de sonda 

vesical de demora, devendo o paciente fazer uso da sonda vesical apenas nas 

indicações apropriadas e considerando sempre as alternativas à cateterização 

(cateterismo intermitente ou drenagem supra púbica e uso de drenagem externa para 

o gênero masculino). 

Além disso, evitar a manutenção do cateter no paciente por tempo 

desnecessário é fundamental para a diminuição na ocorrência de infecções urinárias 

relacionadas ao uso de cateter vesical (HOTOON, 2010).  

Finalmente, em relação as infecções de corrente sanguínea relacionadas a 

cateteres centrais (ICSRC), de acordo com o APIC Implementation Guide (2015) 

medidas como higienização das mãos, seleção do cateter e do seu sítio de inserção, 

preparo da pele do paciente e avaliação diária da necessidade de permanência do 

dispositivo são práticas recomendadas a fim de se diminuir a ocorrência de infecções. 
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1.2 Patogênese das principais Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

 

1.2.1 Pneumonias Relacionadas à Assistência à Saúde 

 

A formação de biofilmes no interior dos tubos endotraqueais usados em 

pacientes submetidos a ventilação mecânica e as microaspirações de secreções são 

as principais causas do desenvolvimento das pneumonias. A presença de dispositivos 

respiratórios invasivos interfere nos mecanismos de defesa do aparelho respiratório, 

como o transporte mucociliar e a tosse, contribuindo para a colonização por bactérias 

Gram-negativas de estruturas do trato respiratório superior (GUNASEKERA e 

GRATRIX, 2016).  

A presença de secreções contaminadas nas vias aéreas superiores de 

pacientes internados em unidades hospitalares, fazendo uso de dispositivos 

respiratórios invasivos, frequentemente resulta em colonização de estruturas das vias 

aéreas inferiores. Além disso, a formação gradual de biofilmes no interior do 

dispositivo serve como um reservatório para a manutenção da infecção, pois essas 

comunidades bacterianas são resistentes a ação dos antimicrobianos 

(GUNASEKERA e GRATRIX, 2016).  

Dessa forma, o ciclo respiratório, realizado pelo ventilador mecânico, 

associado a imunossupressão e a gravidade da doença de base desses pacientes 

resultam nos quadros de pneumonias (GUNASEKERA e GRATRIX, 2016). 

 

1.2.2 Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada à Assistência à Saúde 

 

As principais causas do desenvolvimento de infecções primárias de 

corrente sanguínea relacionadas à assistência à saúde são o uso de cateteres 

tunelizados para indicações de longo prazo (semanas a meses), como hemodiálise e 

quimioterapia, e não tunelizados, representados principalmente pelos cateteres 

venosos centrais (HADDADIN e REGUNATH, 2018). 

Após a implantação do cateter, em um período aproximado de 7 a 10 dias, 

as bactérias da pele do próprio paciente podem migrar da superfície externa do 

dispositivo para o espaço intravascular, desencadeando o quadro infeccioso 

(HADDADIN e REGUNATH, 2018). 
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Em contrapartida ao exposto acima, infecções primárias de corrente 

sanguínea que ocorrem em período superior a 10 dias da implantação do dispositivo, 

geralmente são atribuídas a colonização da conexão (hub) do cateter decorrente da 

manipulação do mesmo por mãos contaminadas dos profissionais de saúde, devido 

ao não cumprimento das precauções assépticas recomendadas para acessar essa 

conexão (HADDADIN e REGUNATH, 2018). 

Somado a isso, a infusão de soluções contaminadas pode também ser 

considerada uma causa menos comum no desencadeamento desse tipo de infecção. 

(HADDADIN e REGUNATH, 2018).  

 

1.2.3 Infecção do Trato Urinário Relacionada à Assistência à Saúde 

 

Os microrganismos responsáveis pela colonização e contaminação desses 

dispositivos podem ter origem endógena (colonização retal ou vaginal) ou exógena 

(mãos contaminadas dos profissionais). Dessa forma, a ascensão desses patógenos 

através do trato urinário pode ocorrer através da superfície interna ou externa do 

cateter (APIC, 2014).  

A formação de biofilmes bacterianos na face externa do dispositivo é a 

principal causa do desenvolvimento de infecções do trato urinário devido ao uso de 

cateteres vesicais (APIC, 2014). 

Em contrapartida, a colonização e ascensão de microrganismos pela 

superfície interna do dispositivo pode ocorrer devido a presença de fatores como 

refluxo do conteúdo urinário a partir de bolsas coletoras para a bexiga, ou mesmo 

durante a abertura de sistemas fechados de drenagem urinária, resultando na 

formação de biofilmes e em colonização de estruturas do trato urinário do paciente 

(APIC, 2014). 

 A ausência de cuidados específicos para implantação e manutenção do 

cateter por parte dos profissionais de saúde, incluindo a higienização inadequada das 

mãos constitui importante fonte de infecção (ANVISA, 2010). 

  

1.3 Principais microrganismos implicados em IRAS 

 

No Brasil, os microrganismos mais frequentemente associados aos casos 

de IRAS pertencem ao grupo das bactérias Gram-negativas, destacando-se as 
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seguintes espécies bacterianas: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Acinetobacter baumannii (TABATABAEI et al., 2015; PEREIRA et al., 

2016).  

Porém, bactérias Gram-positivas dos gêneros Staphylococcus sp. e 

Enterococcus sp., bem como espécies fúngicas do gênero Candida tem apresentado 

taxas de incidência crescentes no desenvolvimento de infecções hospitalares, 

podendo ser explicada pelo caráter oportunístico desses últimos patógenos (PEREIRA 

et al., 2016).  

 

1.3.1 Pseudomonas aeruginosa 

 

São bactérias Gram-negativas, não fermentadoras, aeróbias estritas, que 

podem ser visualizadas como bastonetes retos ou ligeiramente curvos ao microscópio 

óptico e que apresentam motilidade através de flagelo polar monotríqueo (POLLACK, 

1995), além de produzir pigmentos fluorescentes, como pioverdina e piocianina, que 

se difundem nos meios de cultura.  

Entre os fatores de virulência, destacam-se a presença de fímbrias ou pili, 

responsáveis por mediar a aderência da célula bacteriana a receptores específicos 

encontrados nas células epiteliais do hospedeiro (IRVIN et al., 1989), elastases, 

proteases alcalinas, fosfolipase C, sialidases, exoenzima S, lectina e proteases como 

hemolisinas e exotoxinas (JAFFAR-BANDJEE et al., 1995).  

As sialidades, previamente produzidas por P. aeruginosa, removem o ácido 

siálico da superfície do receptor celular do hospedeiro, permitindo a ligação das 

fímbrias e portanto a interação patógeno-hospedeiro.  

As elastases atuam na degradação da elastina, proteína presente na 

parede vascular e tecido pulmonar (HECK et al., 1986), enquanto as proteases 

alcalinas clivam uma série de componentes do sistema imunológico do hospedeiro, 

como os componentes C1q e C3 do sistema complemento (HONG e GHEBREHIWET, 

1992), e citocinas, como IFN-γ e TNF-α (PARMELY et al., 1990).  

A ação da exotoxina A em infecções causadas por P. aeruginosa consiste 

na inibição da síntese proteica em células eucarióticas e consequente morte celular 

(GELLATLY e HANCOCK, 2013). As lipases e fosfolipases são responsáveis pela 

decomposição dos lipídios e fosfolipídios constituintes das membranas das células do 

hospedeiro (KIPNIS et al., 2006).  
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O lipopolissacarídeo (LPS), presente na membrana externa bacteriana, 

pode se ligar a proteínas séricas específicas, conhecidas como proteínas de ligação 

ao LPS (LBPs), as quais catalisam a transferência do LPS para receptores de células 

do sistema imune inato, desencadeando uma cascata de sinalização e ativação 

celular. Essa ativação resulta em liberação de substâncias vasoativas, aumento na 

produção de citocinas, ativação da cascata de coagulação, podendo ocasionar 

colapso cardiovascular e instabilidade hemodinâmica (TRABULSI e ALTERTHUM, 

2015). 

Bactérias pertencentes a espécie P. aeruginosa geralmente encontram-se 

associadas a infecções hospitalares dos tratos respiratório e urinário, além da pele em 

casos de queimaduras (GELLATLY e HANCOCK, 2013), uma vez que possui como 

características a fácil adaptação às condições ambientais de nutrição, temperatura e 

umidade (LISTER, 2009) e sua capacidade de receber e transmitir fatores de 

resistência aos antimicrobianos (FAVERO et al., 1971).  

A resistência intrínseca desses microrganismos a vários antibióticos se 

deve a diferentes fatores, como a permeabilidade reduzida da membrana externa 

bacteriana a penetração de agentes antimicrobianos, a expressão constitutiva de 

várias bombas de efluxo com alta especificidade para determinados substratos, além 

da síntese de β-lactamases AmpC cromossômica (STRATEVA e YORDANOV, 2009).  

Somado ao exposto acima, a facilidade na aquisição de mecanismos de 

resistência a múltiplos grupos de agentes antimicrobianos, incluindo β-lactâmicos, 

aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, torna as infecções por esse patógeno um 

desafio terapêutico (STRATEVA e YORDANOV, 2009).  

Segundo dados da American Thoracic Society (ATS, 2005), alguns isolados 

de P. aeruginosa multi-resistentes são suscetíveis unicamente a Polimixina B, por 

exemplo, contribuindo para um mau prognóstico para aqueles pacientes acometidos 

por infecções causadas por essa bactéria. 

Ademais, a capacidade reconhecida de formação de biofilmes por esses 

microrganismos é, com frequência, responsável pela colonização de cateteres e tubos 

endotraqueais (VEESENMEYER et al., 2009). 
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1.3.2 Escherichia coli 

 

Bacilos Gram-negativos, anaeróbicos facultativas e fermentadores de 

carboidratos, sendo encontrados normalmente na microbiota do trato digestivo 

(TRABULSI e ALTERTHUM, 2015).  

E. coli tem sido frequentemente descrito na literatura como causa de 

infecções do trato urinário devido a sua capacidade de formação de biofilmes em 

dispositivos médicos invasivos, como cateteres urinários (SOTO, 2014). A patogênese 

das cepas uropatogênicas (UPEC), causadoras de infecções extra intestinais, 

caracteriza-se principalmente pela produção de fatores de virulência como fímbrias, 

flagelos, sistemas de captação de ferro, toxinas e polissacarídeos capsulares.     

As adesinas que se encontram na extremidade apical das fimbrias 

medeiam a ligação das células bacterianas a superfície das células epiteliais do trato 

vaginal e da bexiga do hospedeiro, favorecendo, portanto, a colonização e invasão 

tecidual (FRENCH, 2006; STAMM, 2006; ANTÃO et al., 2009).  

A presença de flagelos em cepas de E. coli uropatogênicas é essencial para 

a motilidade bacteriana e consequente ascendência no trato urinário, permitindo, 

dessa forma, que a bactéria alcance os rins (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015). 

A aquisição de ferro representa uma etapa essencial para a sobrevivência, 

multiplicação e patogenicidade desses microrganismos, assim o desenvolvimento de 

sideróforos, como a aerobactina e a enterobactina, capazes de captar o ferro solúvel 

presente no trato urinário, onde a concentração desse componente é reduzida, torna-

se indispensável para multiplicação do patógeno e portanto, para a manutenção da 

infecção (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015).  

A síntese de toxinas, como α-hemolisina, contribui para a lise direta de 

hemácias e de outras células, como células endoteliais e células do trato urinário 

(VIEIRA, 2009).  

O mecanismo de ação da exotoxina α-hemolisina consiste em sua adesão 

à célula-alvo através de sua incorporação a membrana plasmática dessas células, 

resultando na formação de poros e consequente liberação de nutrientes e íons ferro 

para o meio extracelular. Em células fagocitárias, esse mecanismo permite que a 

bactéria escape das defesas do hospedeiro (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015). 

Na literatura são citados ainda fatores de virulência comuns as 

enterobactérias, como a presença do antígenos K (cápsula), essencial na resistência 
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a fagocitose; e o antígeno O, presente na membrana externa da bactéria e que 

funciona como determinante antigênico que contribui diretamente para a identificação 

sorológica dos membros da família Enterobacteriaceae (TRABULSI e ALTERTHUM, 

2015). 

A resistência desenvolvida por alguns isolados de E. coli diz respeito a 

produção de ESBL (β-lactamases de espectro estendido), enzima bacteriana capaz 

de hidrolisar penicilinas, todas as cefalosporinas, inclusive aquelas de amplo espectro 

(ceftazidima, ceftriaxona e cefotaxima) e monobactâmicos, permeabilidade reduzida 

da célula bacteriana a drogas antimicrobianas e alteração das proteínas ligantes, 

impedindo a ligação do antibiótico ao seu sítio de ação específico (KOROLKOVAS e 

FRANÇA, 2010), consequentemente interferindo na duração do quadro infeccioso 

(LAUTENBACH et al., 2001). 

 

1.3.3 Klebsiella pneumoniae 

 

Bactérias Gram-negativas com morfologia de bacilos, imóveis, anaeróbicas 

facultativas, componentes da microbiota do trato digestivo, que causam, com 

frequência infecções do trato urinário, respiratório e de corrente sanguínea 

(PODSCHUN e ULLMANN, 1998; SCHEMBRI et al., 2005). 

K. pneumoniae encontra-se classificada como o 2º agente etiológico mais 

isolado nos casos de infecções primárias de corrente sanguínea associada ao uso de 

cateter venoso central no ano de 2016, segundo dados presentes no Boletim 

“Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde” (ANVISA, 2017).  

Entre os fatores de virulência descritos na literatura, pode-se citar: 

lipopolissacarídeos, sistemas de captação de ferro, adesinas fimbriais e não fimbriais, 

produção de biofilme e a cápsula polissacarídica (BRISSE et al., 2009; PODSCHUN 

e ULLMANN, 1998).  

A presença da cápsula polissacarídica confere função de evasão da célula 

bacteriana da resposta imune desenvolvida pelo hospedeiro, protegendo o 

microrganismo da fagocitose por macrófagos (PODSCHUN e ULLMANN, 1998, SIU 

et al., 2011).  

As fímbrias permitem que ocorra adesão bacteriana à superfície dos 

tecidos hospedeiros (SCHEMBRI et al., 2005). Somado a isso, a síntese e secreção 

de substâncias quelantes do íon ferro, conhecidas como sideróforos, garantem a 
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obtenção de ferro, fator indispensável para o crescimento bacteriano (BRISSE et al., 

2009) e para a formação de biofilmes (STUCHI, 2012). 

Além disso, foi demonstrado que em infecções de corrente sanguínea, a 

produção de enzimas ESBL por algumas cepas de K. pneumoniae elevou as taxas de 

mortalidade entre pacientes infectados com isolados ESBL positivos se comparado 

aos pacientes infectados com isolados ESBL negativos (KIM et al., 2002).  

Somado a isso, a produção de carbapenemases do tipo KPC é 

frequentemente relacionada a isolados de K. pneumoniae em unidades de terapia 

intensiva, sendo essa enzima responsável pela inativação de todos os antibióticos β-

lactâmicos, incluindo os carbapenêmicos, podendo-se citar o uso inadequado de 

antibióticos como o principal fator de transmissão de resistência adquirida e 

acumulada pelas bactérias, segundo Carvalho e Freire (2012).  

 

1.3.4 Acinetobacter baumannii 

 

Bactérias cocobacilares Gram-negativas, aeróbias estritas, não 

fermentadoras de glicose, imóveis, amplamente distribuídas no ambiente hospitalar 

(ABBOTT et al., 2013; POGUE et al., 2013). 

Acinetobacter baumannii é responsável por causar infecções do trato 

urinário, respiratório e infecções de corrente sanguínea, sendo o 4º agente etiológico 

mais isolado nos casos de infecções primárias de corrente sanguínea associada ao 

uso de cateter venoso central no ano de 2016 (ANVISA, 2016). 

Nesse contexto, torna-se importante ainda ressaltar o aumento na 

incidência desse microrganismo nos casos de pneumonias associada à ventilação 

mecânica, bem como as taxas significativas de resistência e de mortalidade 

relacionadas aos casos de IRAS envolvendo esse patógeno (MARRA et al., 2011; 

YABUMOTO, 2009). 

Entre os fatores de virulência descritos na literatura estão a capacidade de 

formação de biofilmes por cepas de A. baumannii, a presença de resistência contra 

dessecação em superfícies abióticas como dispositivos médicos e superfícies 

inanimadas, e a fácil aquisição de material genético de outros microrganismos por 

transferência genética lateral, conferindo resistência a diversos antimicrobianos 

usados na clínica (FRANÇA, 2015).  
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Além disso a presença de componentes como cápsula, lipopolissacarídeos 

e sistemas de aquisição de ferro contribuem para o estabelecimento e manutenção 

da infecção. 

Segundo Chuang et al. (2011), a reduzida sensibilidade dessa espécie 

bacteriana aos antimicrobianos usados na clínica, seja por mecanismos de resistência 

intrínsecos ou adquiridos, tem sido associada as altas taxas de mortalidade dos 

pacientes acometidos por infecções causadas por essa bactéria. Fatores de 

resistência como: produção de beta-lactamases, modificação do alvo, falhas na 

permeabilidade e sistemas de efluxo são frequentemente identificados em isolados 

multirresistentes de A. baumannii.  

 

1.3.5 Staphylococcus aureus 

 

Grupo de bactérias Gram-positivas que se apresentam na forma de cocos, 

imóveis, anaeróbios facultativo e não fastidiosos, encontradas na nasofaringe, na pele 

e raramente na vagina de indivíduos sadios (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015).  

A presença de fatores de adesão, citotoxicidade, evasão da resposta imune 

e capacidade de formação de biofilmes constituem importantes fatores de virulência 

dessa espécie (FOSTER 2005; ZECCONI e SCALI, 2013).  

Proteínas MSCRAMMs (Microbial Surface Components Recognizing 

Adhesive Matrix Molecules) associadas à parede celular bacteriana medeiam a 

adesão aos componentes da matriz extracelular do hospedeiro (NAVARRE e 

SCHNEEWIND, 1994; MAZMANIAN et al., 1999).  

Enzimas e toxinas liberadas pelas células bacterianas, como toxinas 

hemolíticas, nucleases, proteases, lipases, hialuronidase e colagenase são 

indispensáveis na obtenção de nutrientes essenciais requeridos para o crescimento 

bacteriano (DINGES et al., 2000).  

A presença da cápsula polissacarídica contribui para a evasão do 

microrganismo do sistema imunológico do hospedeiro (FOSTER, 2005). 

Atualmente, a emergência de cepas resistentes aos antimicrobianos 

utilizados na clínica tem sido frequentemente relacionada a casos de infecções letais, 

a exemplo do Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), encontrado 

principalmente em pacientes internados em unidades de terapia intensiva nos EUA, 
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sendo isolado em mais de 50% dos casos de IRAS diagnosticados na UTI (FRIDKIN, 

2001; RICHARDS, 1999).  

Essa linhagem possui um gene (mecA), carreado por um elemento genético 

móvel (SCCmec), que codifica proteínas ligadoras de penicilina (PBP) com afinidade 

reduzida por antibióticos beta-lactâmicos, tornando-as resistentes a todos os 

antibióticos beta-lactâmicos (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015).  

Além disso, cepas resistentes à vancomicina (VRSA), única alternativa 

terapêutica em casos de infecções por MRSA, tem sido frequentemente relatada na 

literatura. A resistência, nesses casos, está associada a transferência de genes de 

resistência à vancomicina entre Enterococcus sp. resistente à vancomina e 

Staphylococcus aureus (NOBEL et al., 1992). 

Segundo dados do Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em 

Serviços de Saúde (ANVISA, 2017), no ano de 2016, no Brasil, Staphylococcus 

aureus foi o 3º agente etiológico mais isolado em casos de infecções primárias de 

corrente sanguínea em pacientes fazendo uso de CVC internados em UTIs adulto. 

 

1.3.6 Enterococcus sp. 

 

Grupo de bactérias Gram-positivas encontradas na microbiota do trato 

gastrointestinal de indivíduos saudáveis (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015). A 

realização de cateterização urinária e uso de dispositivos intravasculares pode causar 

infecções por esse microrganismo (MOHAMED e HUANG, 2007), principalmente 

entre pacientes internados em unidades de terapia intensiva, sendo, portanto, 

frequentemente associados a casos de IRAS (BOURGOGNE, 2010).  

Segundo Bourgogne (2010), a prevalência de enterococos em infecções 

relacionadas à assistência à saúde é de 12%, apresentando uma taxa de mortalidade 

que varia entre 20% a 68% em infecções sanguíneas.  

Somado a isso, o surgimento de linhagens resistentes a uma ampla gama 

de antibióticos, incluindo vancomicina, teicoplanina, cefalosporinas de amplo espectro 

e agentes com potente atividade contra bactérias anaeróbias, vem sendo 

frequentemente isolada em hospitais brasileiros, segundo dados da American 

Thoracic Society (ATS, 2005). 

Entre os fatores de virulência descritos na literatura estão as proteínas 

adesinas, responsáveis pela ligação a receptores presentes na superfície das células 
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eucarióticas do hospedeiro, e a substância de agregação Agg que possui papel no 

aumento da aderência em células de tecidos específicos, como àquelas presentes no 

túbulos renais e no endocárdio (VANKERCKHOVEN et al., 2004);  

A adesina de superfície Ace, por sua vez, interage com colágeno e 

laminina, sendo sua função essencial nos estágios iniciais da colonização, pois em 

casos de injúria vascular, essa proteína é responsável por mediar a aderência de  

E. faecalis ao colágeno exposto (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015).  

Por fim, alterações na conformação do ribossomo, impedindo o antibiótico 

tetraciclina de ligar-se a essa estrutura-alvo, e presença de um sistema de bomba de 

efluxo permite ao microrganismo uma notada resistência à tetraclina, sendo 

caracterizados como os principais mecanismos de resistência aos antimicrobianos 

estudados nesse gênero bacteriano (ZHANEL et al., 2004; HUMMEL et al., 2007). 

 

1.3.7 Candida sp. 

 

As leveduras pertencentes ao gênero Candida são encontrados na mucosa 

oral, vaginal e no trato gastrointestinal de aproximadamente 80% dos indivíduos 

saudáveis (TRABULSI e ALTERTHUM, 2015), compondo o 2º grupo de importância 

médica nas infecções hospitalares, os fungos podem causar até 8% das infecções 

hospitalares conforme descrito no “Manual Microbiologia Clínica para o Controle de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde” (ANVISA, 2013).  

De acordo com dados da American Thoracic Society Documents (ATS, 

2005), devido ao caráter oportunista das leveduras pertencentes a esse gênero, 

observa-se uma maior associação desses patógenos a casos de IRAS entre pacientes 

imunocomprometidos internados em UTIs, principalmente àquelas relacionadas a 

infecções do trato urinário, corrente sanguínea e trato respiratório.  

Esse gênero compõe a microbiota do trato geniturinário de indivíduos 

sadios, porém fatores como o uso inadequado de SVD e a administração constante 

de antibióticos em pacientes hospitalizados, facilita a colonização e a multiplicação 

desse patógeno causando infecção em diferentes sítios anatômicos. 

Entre os fatores de virulência estão as adesinas, a capacidade de formação 

de biofilmes e a síntese de exoenzimas, como proteases e fosfolipases (SANTANA et 

al., 2010). 
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O desenvolvimento de polimorfismo, resultando em reprodução assexuada 

através da produção de tubos germinativos com a consequente formação de micélios 

e geração de hifas e pseudohifas, permitindo ao patógeno, portanto, alternar entre a 

forma leveduriforme e filamentosa, favorecendo maior aderência celular e evasão da 

resposta imune (CARDOSO, 2004; RIBEIRO, 2008). 

Além da variabilidade fenotípica (switching), fenômeno reversível que 

ocorre em estado de estresse e resulta em alterações nas propriedades da superfície 

celular e em aspectos morfológicos da colônia fúngica, caracterizando fatores 

indispensável na adaptação do patógeno as diferentes condições encontradas no 

organismo do hospedeiro (ÁLVARES et al., 2007; KHAN et al., 2010).  

 

1.4 Critérios Diagnósticos das IRAS 

 

Diante da obrigatoriedade e do objetivo de se notificar de forma fidedigna e 

padronizada os casos de IRAS registrados nas unidades públicas de saúde de todo 

país, a ANVISA dispõe de critérios específicos que devem ser observados para o 

diagnóstico dos diferentes tipos de IRAS. 

A realização de uma análise detalhada dos diferentes perfis de infecções 

encontrados e a elaboração de medidas de prevenção e controle visando reduzir a 

ocorrência de casos de infecções e consequentemente, promover a qualidade do 

atendimento e da segurança do paciente nos serviços de saúde torna-se de 

significativa urgência. 

 

1.4.1 Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) associada ao uso de cateter 

central 

 

Para o diagnóstico e a notificação de casos de IPCS associada à cateter 

central, a ANVISA utiliza critérios propostos pelo sistema de vigilância de infecções 

relacionadas à assistência à saúde dos Estados Unidos, National Healthcare Safety 

Network – NHSN (CDC, 2013). 

Os critérios definidos pelo National Healthcare Safety Network considera 

que todos os pacientes, com qualquer idade, em uso de cateter central por período 

maior que dois dias e que na data da infecção, o paciente estava em uso desse 

dispositivo ou o mesmo foi removido no dia anterior, com a presença de 
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microrganismos em uma ou mais hemoculturas, não sendo esse relacionado a outro 

foco infeccioso, devem ser relatados como casos de IPCS (CDC, 2013).  

O agente patogênico identificado microbiologicamente na(s) amostra(s) de 

hemocultura(s) não pode ser um contaminante comum de pele. E, além disso, a data 

da infecção é definida quando o primeiro sinal, sintoma ou resultados de exames de 

imagens ou laboratoriais ocorrer, sugerindo IPCS, os quais podem surgir dentro de 

uma janela de infecção que compreende sete dias, considerando o período de três 

dias antes e três dias após a data da primeira hemocultura positiva (CDC, 2013).  

Caso o paciente tenha idade menor ou igual a um ano e apresente duas ou 

mais hemoculturas positivas para agentes contaminantes comuns de pele e o mesmo 

não esteja relacionada a outro foco infeccioso, deve-se observar a presença de sinais 

e sintomas específicos (febre, calafrios, apneia, entre outros) no período de três dias 

antes e três dias depois da hemocultura positiva (CDC, 2013). 

 

1.4.2 Infecção do trato respiratório – Pneumonias associadas ao uso de ventilação 

mecânica (PAV) 

 

A ausência de um padrão-ouro para o diagnóstico dos casos de PAV, 

devido à baixa sensibilidade e especificidade dos métodos usados, dificulta a 

obtenção de dados de forma correta acerca dos casos reais de infecção devido ao 

uso do dispositivo, visto que os mesmos critérios usados para confirmação desses 

casos, são também aqueles usados para a confirmação dos casos não associados ao 

uso do ventilador mecânico (CDC, 2013).  

Atualmente, os critérios utilizados para detecção de PAV nas unidades 

hospitalares brasileiras são àqueles propostos pelo sistema de vigilância de infecções 

relacionadas à assistência à saúde dos Estados Unidos, National Healthcare Safety 

Network – NHSN (CDC, 2013).  

O diagnóstico é realizado com base em resultados de exames de 

radiografia de tórax, sinais e sintomas e exames laboratoriais, e a obrigatoriedade da 

presença de microrganismo em amostras do trato respiratório para o diagnóstico 

dessa infecção não é requerida (CDC, 2013).  

Dessa forma, pacientes adultos com pneumonia clinicamente definida e 

que apresentem doença cardíaca ou pulmonar de base com 2 ou mais radiografias de 

tórax seriadas com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: 
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Infiltrado, opacificação, cavitação; e pelo menos 1 dos seguintes sinais e sintomas: 

Febre (temperatura > 38ºC), sem outra causa associada; Leucopenia (< 4000 

cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 cel/mm3); Alteração do nível de consciência, sem 

outra causa aparente, em pacientes ≥70 anos; pelo menos dois dos seguintes sinais 

e sintomas: surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da 

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de 

aspiração; Piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 

240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios); 

Ausculta com roncos ou estertores; Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia 

devem ser relatados como casos de PAV. (CDC, 2013) 

Somado ao exposto acima, o paciente deve estar em uso do dispositivo por 

período maior que dois dias e na data da infecção, estar em uso do ventilador 

mecânico ou o mesmo ter sido removido no dia anterior ao surgimento do primeiro 

sinal, sintoma ou resultados de exames de imagens e/ou laboratoriais que confirmem 

a infecção (CDC, 2013).  

Nos casos de pneumonia microbiologicamente definida, além de 

apresentar todos os critérios citados acima, torna-se necessário ainda preencher pelo 

menos um dos resultados descritos abaixo. 

O paciente deve possuir uma hemocultura positiva, sem outro foco de 

infecção identificado ou cultura positiva do líquido pleural ou apresentar cultura 

quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por procedimento com menor 

potencial de contaminação (ex: lavado broncoalveolar e escovado protegido) ou na 

bacterioscopia do lavado broncoalveolar, quando houver a identificação de quantidade 

≥5% de leucócitos e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias 

intracelulares) ou cultura positiva de tecido pulmonar ou ainda apresentar exame 

histopatológico mostrando pelo menos uma evidencia de pneumonia, seja formação 

de abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de polimorfonucleares nos 

bronquíolos e alvéolos ou evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou 

pseudo-hifas (CDC, 2013). 

 

1.4.3 Infecção do trato urinário associada ao uso de cateter vesical de demora (CVD) 

 

Os critérios adotados baseia-se naqueles propostos pelo sistema de 

vigilância de infecções relacionadas à assistência à saúde dos Estados Unidos, 



29 
 

National Healthcare Safety Network – NHSN (CDC, 2013) para o diagnóstico e 

notificação das infecções sintomáticas do trato urinário relacionadas ao uso de 

dispositivo.  

Os pacientes identificados com uma ITU – RAS deve atender pelo menos 

um dos critérios: Apresentar infecção sintomática do trato urinário relacionada a 

procedimento urológico ou possuir uma ITU não relacionada a procedimento 

urológico, diagnosticada durante ou a partir de 2 (dois) dias após a admissão em 

serviço de saúde e para a qual não são observadas quaisquer evidências clínicas e 

não estava em seu período de incubação no momento da admissão (CDC, 2013).  

E, somado a isso, apresentar pelo menos um dos seguintes sinais e 

sintomas: Febre (Temperatura: >38ºC); Dor suprapúbica ou lombar; em adição a uma 

cultura de urina positiva com até duas espécies microbianas com ≥ 105 UFC/mL. No 

caso de Candida spp, qualquer crescimento é considerado (CDC, 2013).  

Além disso, o paciente deve estar em uso do cateter vesical de demora há 

mais de dois dias e que na data da infecção, o dispositivo esteja presente ou tenha 

sido removido um dia antes ao surgimento de qualquer sinal, sintomas ou resultados 

positivos de exames laboratoriais (CDC, 2013). 

 

1.5 Cálculo de indicadores das IRAS 

 

De acordo com o método por componentes ou método NNIS (National 

Nosocomial Infections Surveillance), proposto pelo CDC, e utilizado em vários 

hospitais americanos e brasileiros, as taxas devem ser calculadas separadamente 

para cada dispositivo (NNIS, 2004).  

Assim, os indicadores mensalmente calculados e comumente notificados a 

Anvisa compreendem a densidade de incidência de cada tipo de infecção e a taxa de 

utilização de cada dispositivo invasivo usado em um período de um mês (ANVISA, 

2010).  

Dessa forma, para o cálculo da taxa de utilização de cada dispositivo, deve-

se considerar a soma do número de pacientes em uso de cateter central, cateter 

vesical de demora ou ventilador mecânico dia a dia (durante todo o mês) e a soma do 

número de pacientes internados dia a dia (durante todo o mês) em determinada 

unidade de serviço de saúde (NNIS, 2004).  
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Esse indicador permite uma análise do real risco de infecção que uma 

determinada amostra está exposta, indicando, em termos de porcentagem, a taxa de 

pacientes-dia internados que utilizaram o dispositivo naquele dado período.  

A ANVISA considera o número de pacientes-dia como a soma do total de 

pacientes a cada dia de permanência em determinada unidade no período de um mês, 

baseando-se no modelo proposto pelo National Nosocomial Infections Surveillance 

(NNIS, 2004). 

 

1.5.1 Taxa de utilização 

 

Taxa de utilização de CVC =  
Nº de pacientes com cateter central-dia 

Nº de pacientes-dia
 x 100 

 

Taxa de utilização de VM = 
Nº de pacientes em ventilação mecânica-dia

Nº de pacientes-dia
 x 100 

 

Taxa de utilização de CVD = 
Nº de pacientes com CVD-dia

Nº de pacientes-dia
 x 100 

 

1.5.2 Densidade de incidência 

 

A densidade de incidência é calculada considerando o número de infecções 

confirmadas no mês para cada dispositivo e o número de pacientes-dia em uso desse 

dispositivo naquele dado período (NNIS, 2004). Esse indicador permite uma análise 

da taxa de aquisição de infecção devido ao uso de um dado dispositivo, mês a mês. 

 

Densidade de incidência de IPCS =
Nº de casos novos de IPCS

Nº de pacientes com cateter-dia
 x 1000 

 

Densidade de incidência de PAV = 
Nº de casos novos de PAV

Nº de pacientes em ventilação mecânica-dia
 x 1000 

 

Densidade de incidência de ITU-CVD = 
Nº de casos novos de ITU-CVD

Nº de pacientes com CVD-dia
 x 1000 

 

Nesse estudo, também foi avaliado o indicador densidade de incidência 

global que é calculado considerando-se o número total de infecções relacionadas à 
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assistência à saúde pelo uso de qualquer um dos dispositivos invasivos mencionados, 

e o número de pacientes-dia internados na UTI naquele dado período. Esse indicador 

permite avaliar a frequência na ocorrência de IRAS no universo de todos os pacientes 

internados naquele setor do hospital. 

 

Densidade de incidência global = 
Nº total de casos de IRAS

Nº de pacientes-dia
 x 1000 

 

A obtenção dessas taxas é essencial para se traçar o perfil epidemiológico 

nas diferentes unidades de serviços de saúde, podendo contribuir diretamente para 

uma identificação precoce de surtos, além de constituir uma ferramenta útil na 

avaliação da eficácia e efetividade de medidas de prevenção e controle implantadas 

e na avaliação de fatores que possam estar associados ao aumento ou diminuição da 

ocorrência de determinados eventos (MS, 2009). 

Finalmente, considerando-se as altas taxas de morbimortalidade e os altos 

custos financeiros decorrentes dos casos de infecções hospitalares, a necessidade 

de implantação de programas de controle de infecções associado a vigilância dessas 

infecções, o que pode reduzir significativamente os casos de IRAS (ROSENTHAL et 

al., 2003), contribuindo como estratégia para promoção da segurança do paciente e 

da qualidade da assistência prestada nos serviços de saúde.  

Nesse contexto, o presente estudo propôs a realização de uma descrição 

do perfil dessas infecções na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, buscando reconhecer os principais microrganismos envolvidos e seus 

mecanismos de resistência, bem como identificar possíveis fatores de risco implicados 

nos casos de IRAS. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A notificação dos casos de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde 

(IRAS) à Vigilância Epidemiológica, pelos hospitais com leitos de unidade de terapia 

intensiva, para a geração de dados epidemiológicos nacionais é necessário para o 

desenvolvimento de medidas de controle e prevenção de IRAS em serviços de saúde. 

Assim, o conhecimento do perfil dessas infecções por meio de critérios 

diagnósticos nacionalmente padronizados, a análise dos diferentes fatores de risco 

envolvidos em cada caso e a correta notificação dessas infecções contribui de forma 

direta para a implantação de medidas mais eficazes de controle das IRAS e de sua 

prevenção nos serviços de saúde. 

Entretanto, no Brasil, a notificação dos casos de infecção de corrente 

sanguínea (IPCS) em pacientes em uso de cateter venoso central (CVC) em unidades 

de terapia intensiva (UTI) tornou-se obrigatória apenas a partir do ano de 2010 

(ANVISA, 2010), enquanto que a notificação dos casos de infecção do trato urinário 

(ITU) associada à cateter vesical de demora (CVD) e de pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAV) tornaram-se obrigatória apenas a partir do ano de 2017 

(ANVISA, 2017).  

Portanto, a subnotificação ou a não notificação desses casos em período 

anterior ao citado associada a ausência de fatores como CCIH nomeada, constante 

vigilância epidemiológica, programas de controle, treinamentos específicos e medidas 

de contenção de surtos contribuíram para o aumento na incidência de IRAS nos 

últimos anos (ANVISA, 2013). 

Além disso, apesar do estabelecimento pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS) 

da divulgação dos dados de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) 

associada à cateter venoso central (CVC) e o perfil fenotípico dessas infecções, 

infecção do trato urinário (ITU) associada à cateter vesical de demora (CVD) e 

pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) de todos os hospitais com leitos 

de Unidade de terapia Intensiva – UTI, a adesão hospitalar ainda é baixa. 

Nesse contexto, apenas 53% dos hospitais que possuem vínculo com o 

SUS notificaram os casos de IPCS associada à cateter venoso central, 56% 

notificaram os casos de ITU e 43% notificaram os casos de PAV, no ano de 2016, de 
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acordo com dados presentes no Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em 

Serviços de Saúde (ANVISA, 2017).  

Diante do exposto, o presente estudo se justifica pela escassez de dados 

consistentes na literatura relacionados a ocorrência dessas infecções no Brasil e, 

portanto, pelo desconhecimento dos principais tipos de infecções, seus agentes 

etiológicos e o perfil de resistência destes agentes aos antimicrobianos, fatores que 

dificultam a implantação de medidas locais de controle e prevenção direcionadas aos 

tipos de microrganismos mais frequentes no ambiente hospitalar.  

 

  



34 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

 Determinar o perfil das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) 

registradas em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do 

Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL (Natal/RN), no período de Janeiro 

de 2016 à Dezembro de 2017. 

 

3.2 Específicos 

 

 Caracterizar epidemiologicamente os pacientes identificados com IRAS quanto 

ao gênero, idade, tempo de internação e sítio de infecção. 

 

 Reconhecer os patógenos de maior ocorrência nas infecções primárias de 

corrente sanguínea (IPCS) associada à cateter venoso central (CVC), nas 

infecções do trato urinário (ITU) associadas à cateter vesical de demora (CVD) 

e nas pneumonias associadas a ventilação mecânica (PAV). 

 

 Determinar o perfil de resistência antimicrobiana das espécies de maior 

ocorrência em cada tipo de infecção. 

 

 Identificar os principais fatores de risco envolvidos nessas infecções mediante 

avaliação das variáveis estudadas. 

 

 Contribuir com dados epidemiológicos acerca das IRAS para o Hospital 

Universitário Onofre Lopes – HUOL. 
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4 METODOLOGIA 

 

Realizou-se um estudo descritivo, de natureza epidemiológica, 

retrospectivo, em pacientes internados na UTI do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no 

município de Natal.  

O hospital é classificado como terciário quanto à especificidade de 

prestação de cuidados, e integra o Sistema Único de Saúde, sendo reconhecido como 

um hospital de referência no Estado do Rio Grande do Norte (RN). A UTI adulto é 

composta por 19 leitos, sendo um leito de isolamento. 

A amostra analisada incluiu todas as notificações de IRAS realizadas pela 

Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do HUOL e contidas em bancos de 

dados e sistemas informatizados do hospital, no período de Janeiro de 2016 à 

Dezembro de 2017 identificadas na UTI adulto. No período citado, 2.091 internações 

foram registradas pela UTI do hospital com um total de 985 admissões em 2016 e 

1.106 admissões em 2017.  

O critério de inclusão utilizado foi a associação da infecção com o uso dos 

seguintes dispositivos invasivos: Cateter central, cateter vesical de demora e 

ventilador mecânico.  

Para a coleta dos dados, uma planilha foi elaborada no Microsoft® Office® 

Excel contendo variáveis como gênero, idade, tempo de permanência hospitalar, 

procedimentos invasivos realizados, causa da internação, sítio principal da infecção, 

microrganismos isolados, desfecho clínico do paciente, perfil de antimicrobianos 

utilizados e resistência associada à estes fármacos.  

O isolamento dos microrganismos e sua identificação foram realizados pelo 

Laboratório de Microbiologia do HUOL. Para o isolamento do patógeno, amostras do 

trato respiratório, amostras sanguíneas ou amostras urinárias foram semeadas em 

meios de cultura específicos e incubadas sob condições favoráveis para seu 

crescimento.  

A identificação do microrganismo ocorreu por meio da realização de 

métodos convencionais (provas bioquímicas), segundo critérios estabelecidos pelo 

CLSI (CLSI, 2015), e/ou automatizados (VITEK®). A determinação do perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos, por sua vez, se deu pelo método de disco-difusão 

em ágar (CLSI, 2015) ou por intermédio de aparelho automatizado (VITEK®). 
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O estudo obedeceu às recomendações da Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa com seres humanos no 

Brasil e conforme assinatura em termo de confidencialidade de todos os envolvidos 

na pesquisa, os dados e informações obtidas dos pacientes permanecerão em sigilo, 

portanto, após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, sob parecer de 

número 2.574.866 (ANEXO A) e pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, sob parecer de número 2.631.119 (ANEXO B).  

Por se tratar de um estudo por demanda espontânea, não foi estabelecido 

tamanho amostral. Todos os casos de infecções relacionadas à assistência à saúde, 

registrados nos anos de 2016 e 2017 em UTI adulto, devido ao uso dos dispositivos 

acima mencionados foram incluídos na pesquisa. 

Os dados foram coletados a partir do banco de dados do hospital com 

informações geradas pelos integrantes da CCIH e analisados em função das variáveis 

previamente definidas. 

O cálculo dos indicadores: Taxa de Utilização, Densidade de Incidência e 

Densidade de Incidência Global foram realizados separadamente, mediante o uso de 

fórmulas disponíveis em manuais da ANVISA e citadas anteriormente no trabalho, e 

a análise estatística foi realizada em colaboração com o Departamento de Estatística 

da UFRN sob supervisão do Prof. Dr. Paulo Roberto Medeiros de Azevedo.  

O teste Qui-quadrado foi realizado para verificar associação entre as 

variáveis idade (anos) e óbito, tempo de internação (dias) e óbito, quantidade de 

dispositivos usados e óbito.  

A avaliação de correlação estatística entre as variáveis Taxa de utilização 

e Densidade de Incidência foi obtida pelo teste de Spearman.  

As diferenças, entre os anos considerados na pesquisa, na Taxa de 

Utilização de cada dispositivo foi obtida pelo Teste de Wilcoxon. E a comparação da 

Taxa de Utilização para cada dispositivo, assim como a Densidade de Incidência para 

cada tipo de infecção foi realizada pelo Teste de Friedman. 
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5 RESULTADOS 

 

Durante o período analisado, foram notificados 130 casos de IRAS pela 

CCIH, sendo 44,6% desses casos ocorridos no ano de 2016 e 55,4% em 2017. O 

tempo de internação desses pacientes na UTI sofreu um aumento mínimo entre os 

anos analisados, observando-se um tempo médio de permanência hospitalar de 46 

dias em 2016 e 49 dias em 2017 (Tabela 1). 

A aquisição de infecções relacionadas à assistência à saúde se mostrou 

independente do gênero, não apresentando, portanto, diferenças na frequência de 

aquisição entre pacientes do gênero feminino e pacientes do gênero masculino. O 

desfecho clínico mais frequente foi a alta hospitalar, apresentando taxas de óbito de 

23,4% em 2016 e 5,9% em 2017 (Tabela 1).  

 
Tabela 1- Descrição geral dos casos de IRAS identificados pela CCIH em UTI adulto do HUOL entre 
os anos de 2016 e 2017. 

*Valor Máx.: 88; Valor Mín.: 23; DP: 16,8. 

**Valor Máx.: 374; Valor Mín.: 8; DP: 54,8. 

 

A média geral da idade, em anos, dos pacientes identificados com IRAS na 

UTI do hospital foi de 58,8 anos, podendo-se observar uma densidade crescente na 

ocorrência de infecções em faixas etárias maiores nos casos envolvendo pacientes 

com idade ≤ 45 e < 75 anos (Tabela 1) (Gráfico 1).  

Os principais indicadores dos diferentes tipos de IRAS considerados no 

estudo foram calculados para cada ano. As médias globais encontradas para as taxas 

de utilização no ano de 2016 foram de 47,75% para ventilador mecânico, 59,3% para 

cateter venoso central e 61,4% para sonda vesical de demora. Enquanto no ano de 

2017, as médias encontradas foram de 43,4% para ventilador mecânico, 56% para 

cateter venoso central e 60,2% para sonda vesical de demora (Tabelas 2 e 3).  

Variáveis Grupo 
Ano de Internação 

2016 2017 Total 
N % N % N % 

Número de notificações - 58 44,6 72 55,4 130 100 

Gênero 
Masculino 
Feminino 

35 60,3 29 40,3 64 49,2 

23 39,7 43 59,7 66 50,8 

Idade* Média (anos) 60,8 56,8 58,8 

Faixa etária (anos)       

23 a 45      20 20,6 

45 a 59      26 26,8 

60 a 74      33 34,0 

75 ou mais      18 18,6 

Tempo de Internação na UTI** Mediana (dias) 46 49 47,5 

Desfecho 
Alta 

Óbito 
47 40,8 68 59,1 115 100 
11 23,4 4 5,9 15 100 
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Gráfico 1 – Distribuição dos casos de IRAS por faixa etária dos pacientes internados na UTI do HUOL 
entre os anos de 2016 e 2017 (n = 97). 

 

Pela realização do teste de Friedman, pode-se constatar diferenças 

significativas na taxa de utilização dos três dispositivos analisados, onde o dispositivo 

sonda vesical de demora, foi o que apresentou a maior taxa de utilização (60,8%), o 

dispositivo ventilador mecânico foi o que apresentou menor taxa de utilização com 

(45,6%) dos casos (Tabelas 2 e 3). 

 
Tabela 2 - Principais Indicadores das IRAS identificados pela CCIH em UTI adulto do HUOL (2016). 

VM: Ventilador mecânico; CVC/CHD: Cateter venoso central/Cateter de hemodiálise; SVA/SVD: Sonda vesical de alívio/sonda 
vesical de demora.  
Valores do indicador taxa de utilização representados em %. 
Valores do indicador densidade de incidência representando a taxa de infecção por 1000 dias de uso do dispositivo invasivo. 
  

 

Tabela 3 - Principais indicadores das IRAS identificados pela CCIH em UTI adulto do HUOL (2017). 

VM: Ventilador mecânico; CVC/CHD: Cateter venoso central/Cateter de hemodiálise; SVA/SVD: Sonda vesical de alívio/sonda  
vesical de demora.  
Valores do indicador taxa de utilização representados em %. 
Valores do indicador densidade de incidência representando a taxa de infecção por 1000 dias de uso do dispositivo invasivo. 

Indicadores 
IRAS 

Procedimentos 
invasivos 

Ano de Internação 

2016 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Taxa de 
utilização 

VM 39 47 59 55 55 43 50 35 41 50 52 47 

CVC/CHD 41 60 74 73 77 63 54 39 49 49 70 63 

SVA/SVD 60 62 68 84 80 63 54 39 54 52 61 60 

Densidade 
de 

incidência 

VM 10,3 8,37 0 12,6 8 10,7 11,2 10,1 11,1 19,1 9,71 0 

CVC/CHD 0 0 0 0 0 10,8 3,50 13,7 9,26 14,6 3,6 0 

SVA/SVD 10 9,49 5,9 2,75 0 7,2 6,99 13,4 0 13,8 4,2 3,85 

Densidade de incidência global 9,98 9,84 4 9,28 4,43 16 11,3 14,2 9,05 23,7 10,2 2,31 

Indicadores 
IRAS 

Procedimentos 
invasivos 

Ano de Internação 

2017 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Taxa de 
utilização 

VM 38 34 33 30 65 59 42 49 48 31 49 43 

CVC/CHD 64 62 47 37 56 55 65 61 69 53 55 49 

SVA/SVD 65 68 54 55 62 65 62 65 69 52 54 52 

Densidade de 
incidência 

VM 5,95 0 0 21,6 9,4 13,3 12,7 11,6 0 23,9 17,5 4,6 

CVC/CHD 3,47 3,94 14,3 28,6 3,6 10,7 8,3 15,5 2,71 3,51 11,7 8 

SVA/SVD 0 7,12 4,12 11,7 6,6 3 2,9 5,8 2,7 3,6 3,98 7,52 

Densidade de incidência global 4,46 7,3 8,93 23,5 12,2 15,7 12,6 18,8 3,76 11,2 17,1 9,84 
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Foram registrados casos de IRAS em todos os meses do ano, para os dois 

anos estudados, com número maior de ocorrências dessas infecções nos meses de 

junho, agosto e outubro no ano de 2016 e nos meses de abril agosto e novembro no 

ano de 2017 (Gráfico 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Distribuição das densidades de incidências globais de IRAS identificadas pela CCIH em 
UTI adulto do HUOL entre os anos de 2016 e 2017. 

 

Em relação a frequência na ocorrência de cada tipo de infecção, foram 

encontrados um total de 50 casos de PAV, o que representa prevalência global de 

38,5%. Também foram encontrados 42 casos de IPCS, o que corresponde a uma 

prevalência global de 32,3% e 38 casos de ITU devido ao uso de sonda vesical de 

demora, o que equivale a uma prevalência global de 29,2% (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Frequência dos casos de PAV, ITU-SVD e IPCS identificados pela CCIH. 

 

Os microrganismos isolados pertencem, em sua maioria, ao grupo das 

bactérias Gram-negativas, apresentando maior prevalência as seguintes espécies 

bacterianas: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter 

baumannii. As espécies fúngicas pertencentes ao gênero Candida foram responsáveis 

Tipo de infecção 
Ano de Internação 

2016 2017 Total 
N % N % N % 

PAV 24 18,5 26 20 50 38,5 
ITU POR SVD/SVA 21 16,1 17 13,1 38 29,2 

IPCS 13 10 29 22,3 42 32,3 

TOTAL 58 44,6 72 55,4 130 100 
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por 16,8% dos casos de IRAS e, em sua maioria estavam associadas aos casos de 

infecções do trato urinário (Tabela 5).  

Entre os casos de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e 

infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) destaca-se a prevalência da espécie 

P. aeruginosa associada a ocorrência dessas infecções, enquanto a espécie  

K. pneumoniae encontra-se comumente envolvida com casos de infecção do trato 

urinário decorrentes do uso de sondas nesses pacientes (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Microrganismos isolados dos casos de IRAS identificados pela CCIH em UTI adulto do HUOL 
nos anos de 2016 e 2017. 

 

Entre os antimicrobianos usados para realização de esquema terapêutico 

destacam-se àqueles pertencentes à classe dos carbapenêmicos (20%), 

apresentando uso unânime do Meropenem em todos os casos tratados com 

antibacterianos dessa classe.  

Observou-se também que a terapêutica com glicopeptídeos - Vancomicina 

e Teicoplanina foi utilizado em 19,2% e cefalosporinas 16% dos casos IRAS 

identificados, o que representa um uso expressivo, quando comparado aos demais 

antibióticos.  

As penicilinas foram prescritas em 13 casos de infecções (10,4%), 

destacando-se a preferência pelo uso da associação Piperacilina-Tazobactam nos 

pacientes tratados, enquanto os demais antibióticos apresentaram frequências de uso 

mais baixas e menos expressivas (Tabela 6). Além disso, nos casos de infecções 

causadas por espécies fúngicas, antifúngicos da classe dos triazólicos, representado 

pelo uso do Fluconazol no presente estudo, foi o mais prescrito (4,8%), seguido do 

Microrganismos 
isolados 

IRAS 

PAV IPCS ITU/SVD Total 

N % N % N %   

Pseudomonas 
aeruginosa 

10 35,7 9 33,3 4 10 23 24,2 

Klebsiella pneumoniae 1 3,6 3 11,1 11 27,5 15 15,8 

Acinetobacter baumannii 3 10,7 4 14,8 3 7,5 10 10,5 

Escherichia coli 0 0 1 3,7 8 20 9 9,5 

Enterococcus sp. 1 3,6 2 7,4 2 5 5 5,1 

Enterobacter sp. 4 14,3 1 3,7 0 0 5 5,1 

Staphylococcus aureus 3 10,7 1 3,7 0 0 4 4,2 

Citrobacter sp. 1 3,6 1 3,7 1 2,5 3 3,1 

Stenotrophomonas sp. 3 10,7 0 0 0 0 3 3,1 

Proteus sp. 0 0 1 3,7 1 2,5 2 2,1 

Fungos 2 7,1 4 14,8 10 25 16 16,8 

TOTAL 28 29,5 27 28,4 40 42,1 95 100 
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uso das equinocandinas (Caspofungina, Anidulafungina e Micafungina) e do 

antifúngico poliênico Anfotericina B (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Perfil dos antimicrobianos usados nos casos de IRAS identificados pela CCIH em UTI adulto 
do HUOL nos anos de 2016 e 2017.  

*Outros antibióticos: Aminoglicosídeos, sulfonamidas, quinolonas, lincosamidas, macrolídeos, nitroimidazóis. 

Em relação ao perfil de resistência bacteriana das espécies isoladas, todos 

os microrganismos que apresentaram pelo menos um tipo de resistência foram incluídos 

no estudo para análise.  

Foi constatado que 32,2% dos isolados de P. aeruginosa (10/31) e 77,3% 

dos isolados de Acinetobacter baumannii (17/22) foram considerados resistentes ao 

antibiótico Meropenem, pertencente a classe dos carbapenêmicos e, além disso, um 

isolado de A. baumannii também apresentou resistência aos carbapenêmicos Imipenem 

e Ertapenem (Gráfico 3).  

O segundo perfil de resistência mais encontrado é atribuído aos 

microrganismos ESBL positivos (beta-lactamases de espectro estendido), no qual 50% 

das cepas de Escherichia coli (6/12) e 52,4% das cepas de K. pneumoniae (11/21) se 

apresentaram resistentes aos beta-lactâmicos (Gráfico 3). 

Entre os isolados de Staphylococcus aureus, 54,5% (6/11), foram 

identificados com o perfil de resistência MRSA (meticilina/oxacilina resistente) (Gráfico 

3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Perfil de resistência dos microrganismos implicados nos casos de IRAS (2016-2017)  

Antimicrobianos/Antifúngicos N % 

Carbapenêmicos 25 20 

Glicopeptídeos 24 19,2 
Cefalosporinas 20 16 

Penicilinas 13 10,4 
Polimixina B 11 8,8 

Outros antibióticos* 20 16 

Triazólicos 6 4,8 

Anfotericina B 2 1,6 

Equinocandinas 4 3,2 
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A correlação encontrada entre a taxa de utilização do cateter venoso central 

ou de hemodiálise e a densidade de incidência dessa infecção, bem como a 

correlação obtida entre a taxa de utilização da sonda vesical de demora ou alívio e 

sua respectiva densidade de incidência, apesar de ser estatisticamente significativa, 

mostrou-se um resultado oposto ao esperado e relatado na literatura (LIMA, 2007; 

BARROS, 2012), uma vez que observou-se associação significativa entre a redução 

da taxa de utilização dos seus respectivos dispositivos com aumento da densidade de 

incidência das IRAS. (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Resultado da correlação Taxa de Utilização x Densidade de Incidência para cada um dos 
dispositivos (Correlação de Spearman). 

 *Significativo quando p < 0,05.  

O resultado do teste de associação (Qui-Quadrado) entre as variáveis 

idade versus óbito, tempo de internação versus óbito e número de dispositivos versus 

óbito mostrou ausência de associação estatisticamente significativa entre as variáveis 

analisadas e portanto, confirmação de independência entre as mesmas (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Teste Qui-Quadrado com as variáveis “idade, tempo de internação, número de dispositivos” 
x óbitos. 

Variáveis Associação de Variáveis p-valor (5%) 

Idade (n = 97) Idade x óbitos 0,3887 

Tempo de Internação Tempo de Internação x óbitos 0,2924 

Nº de dispositivos usados/paciente Número de dispositivos x óbitos 0,2048 

Óbitos (n = 12)   

*Significativo quando: p < 0,05. 

 

 

 

 

   

Dispositivo Coeficiente de correlação (ρ) p-valor (5%) 

VM -0,0162 0,9402 

CVC/CHD -0,5413 0,0063* 

SVA/SVD -0,4201 0,0410* 
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6 DISCUSSÃO 

 

As altas taxas de morbimortalidade associada aos casos de infecções 

relacionadas à assistência à saúde somados aos elevados custos hospitalares 

decorrentes do tratamento dessas infecções tem constituído um importante entrave 

para a saúde pública.  

A garantia da qualidade assistencial prestada visando a melhoria na 

segurança de atendimento ao paciente deve-se apoiar, principalmente, em dados 

epidemiológicos, por meio dos quais busca-se conhecer o perfil dos fatores de risco 

mais frequentes para as infecções hospitalares nas diversas unidades de saúde.  

O ambiente da unidade de terapia intensiva, o aumento no tempo de 

permanência hospitalar e o maior número de dispositivos invasivos usados pelos 

pacientes internados nas UTIs são considerados e comumente citados na literatura 

como fatores de risco para aquisição de infecções relacionadas à assistência à saúde 

(GUSMÃO et al., 2004; ALLEN, 2006).  

Os fatores mencionados acima são, com frequência, as principais causas 

do aumento das taxas de mortalidade nesse setor, quando presentes isoladamente 

ou em associação com a maior idade do paciente, a gravidade da doença de base ou 

a presença de um sistema imunológico deficiente (COLPAN et al., 2005).  

No entanto, na população estudada, não foi possível estabelecer 

associação estatisticamente significativa entre as variáveis analisadas: Tempo de 

internação versus óbito; Idade versus óbito; Número de dispositivos usados versus 

óbito.  

No entanto, o aumento crescente na frequência de casos de IRAS nas 

seguintes faixas etárias:  < 45 anos; 45 a 59 anos e 60 a 74 anos, e a média do tempo 

de internação de 47,5 dias na população estudada, considerada elevada quando 

comparada com as média de 21,2 dias e 19,3 dias encontradas em outros trabalhos 

(PEREIRA et al., 2016; OLIVEIRA, 2010), podem constituir fatores de risco que em 

conjunto com àqueles acima citados contribuem diretamente para o desenvolvimento 

dessas infecções. 

A análise das proporções em relação ao gênero dos pacientes mostrou não 

haver correlação entre o gênero e a aquisição de IRAS. Resultado semelhante foi 

relatado por Nangino et al. (2012).  
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Com relação a idade, a média encontrada nesse estudo foi de 58,8 anos, 

semelhante ao encontrado em trabalhos anteriores realizados por Marra et al. (2011) 

e Pereira et al. (2016).  

O desfecho clínico caracterizado pelo óbito ocorreu em 11,5% dos casos, 

podendo-se considerar uma taxa de mortalidade baixa, uma vez que outros trabalhos 

relatam taxa de mortalidade variando em torno de 40 a 60% (DAL-BO, 2012; 

RODRIGUES, 2009; PEREIRA et al., 2016).  

O dispositivo invasivo mais utilizado foram as sondas (sonda vesical de 

demora/sonda vesical de alívio), seguido do uso de cateter venoso central e do 

ventilador mecânico, porém não foram encontradas correlações significativas entre a 

maior utilização de qualquer um dos dispositivos mencionados com aumento de risco 

de aquisição de IRAS. Ao contrário, as infecções do trato urinário devido ao uso de 

sondas foram menos frequentes. Contudo, os casos de pneumonia associada a 

ventilação mecânica ocuparam o primeiro lugar na frequência de IRAS.  

Estudos anteriores relatam a realização de procedimentos invasivos como 

importante fator de risco e, portanto, causa do desenvolvimento dessas infecções, 

atribuindo de forma direta o uso de determinado dispositivo e a ocorrência de sua 

infecção relacionada (GUIMARÃES et al., 2011; MARRA et al., 2011).  

Porém, a ausência de correlação estatisticamente significativa encontrada 

no presente estudo apenas indica que o uso do dispositivo não foi um fator de risco 

direto para ocorrência das infecções, podendo-se descartar essa hipótese e 

considerar os demais fatores, como a gravidade da doença de base do paciente, 

idade, tempo de permanência hospitalar, colonização por microrganismos resistentes, 

sistema imune deficiente, entre outros, os quais isoladamente ou em associação 

favorecem o desenvolvimento e a gravidade dessas infecções hospitalares. 

Embora o uso de dispositivos invasivos seja, muitas vezes, indispensável 

aos pacientes internados em unidades de terapia intensiva devido à gravidade do 

quadro clínico apresentado, a avaliação diária da necessidade de uso do dispositivo 

para que o mesmo não permaneça por tempo desnecessário no paciente é 

fundamental para não predispor ao desenvolvimento de infecções.  

No presente estudo, a taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica 

(PAV) ocupou o primeiro lugar, enquanto as taxas de infecção primária de corrente 

sanguínea (IPCS) e infecção do trato urinário decorrente do uso de sondas (ITU/SVD-

SVA) foram responsáveis pelo segundo e terceiro lugar, respectivamente, pela 
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frequência de IRAS do hospital. Esses dados estão de acordo com àqueles 

encontrados em outros estudos (TODESCHINI e SCHELTER-TREVISOL, 2011; 

PEREIRA et al., 2016).  

No entanto, é importante ressaltar que embora a pneumonia seja a principal 

causa de infecção hospitalar (GUSMÃO et al., 2004), apresentando-se 3 a 21 vezes 

mais incidente em pacientes em uso de ventilação mecânica, sendo frequentemente 

mais prevalente que os demais tipos de IRAS, em alguns estudos, as IPCS ou ITU-

SVD figuram em primeiro lugar em prevalência (OLIVEIRA, 2010; GUIMARÃES, 

2011).  

As espécies de maior ocorrência no presente estudo, P. aeruginosa,  

K. pneumoniae, A. baumannii e E. coli, são semelhantes ao encontrado em trabalho 

realizado no estado do Ceará (PEREIRA et al., 2016).  

Além disso, pode-se ainda observar uma maior incidência de casos de PAV 

e IPCS decorrentes de infecções por P. aeruginosa, enquanto as infecções do trato 

urinário foram associadas, em sua maioria, a espécie K. pneumoniae e em segundo 

lugar, a espécie Escherichia coli.  

P. aeruginosa está frequentemente relacionada a infecções do trato 

respiratório (FAVERO et al., 1971) e devido a sua acentuada capacidade de formação 

de biofilmes, podendo facilmente colonizar cateteres intravasculares 

(KOWALEWSKA-GROCHOWSKA, 1991), tem sido comumente citada em casos de 

infecções de corrente sanguínea.  

A capacidade de formação de biofilmes também é descrita na literatura 

como importante fator de virulência das espécies K. pneumoniae e E. coli (BRISSE et 

al., 2009; PODSCHUN e ULLMANN, 1998), encontradas no presente trabalho nas 

infecções do trato urinário de pacientes fazendo uso de sondas.  

Além disso, é importante destacar a alta taxa de incidência da espécie  

A. baumannii nos pacientes do HUOL. Essa bactéria está amplamente distribuída no 

ambiente hospitalar e, geralmente, apresenta altas taxas de resistência aos 

antimicrobianos utilizados na prática clínica. Esse patógeno pode contribuir para taxas 

de mortalidade elevadas, variando entre 22% a 59% nos casos de IRAS (MARRA et 

al., 2011; YABUMOTO, 2009). 

A escolha de esquema terapêutico, bem como a dose prescrita, a duração 

do tratamento e o uso de antimicrobianos de amplo espectro são fatores que resultam 

em maiores taxas de microrganismos resistentes no ambiente hospitalar e portanto, 



46 
 

em mau prognóstico para os pacientes com infecções causadas por esses patógenos 

(CARNEIRO, 2006; FRIDKIN, 2001; KOLLEF e FRASER, 2001).  

Os carbapenêmicos, glicopeptídeos e cefalosporinas foram os 

antimicrobianos mais usados, na ordem citada, no tratamento dos pacientes 

participantes desse estudo. 

O perfil de resistência mais observado foi a presença de resistência aos 

carbapenêmicos, em especial ao uso do Meropenem, principalmente pelas espécies 

bacterianas P. aeruginosa e A. baumannii, semelhante ao encontrado em outro 

estudo, porém relacionado ao uso do carbapenêmico Imipenem (MARRA et al., 2011), 

e aos beta-lactâmicos, em decorrência de uma grande quantidade de cepas de E. coli 

e K. pneumoniae produtoras da enzima ESBL.  

Outros fatores que também podem ser citados é que o uso frequente de 

determinados antibióticos associado a resistência intrínseca presente nas bactérias 

pertencentes as espécies P. aeruginosa e A. baumannii somada a facilidade na 

aquisição de fatores de resistência e na transferência destes contribuem de forma 

direta para esses patógenos serem encontrados entre os mais resistentes, em 

diversos estudos (STRATEVA e YORDANOV, 2009; CHUANG et al., 2011).  

Entre os fatores de resistência presentes em P. aeruginosa e A. baumannii, 

pode-se citar a produção de beta-lactamases, modificação do alvo, redução na 

permeabilidade da membrana externa e aumento na expressão de bombas de efluxo 

sendo frequentemente identificados. 

As altas taxas de cepas isoladas de Staphylococcus aureus apresentando 

perfil de resistência MRSA consiste em um grande entrave para a resolução favorável 

do quadro infeccioso dos pacientes, pois diversos estudos apontam altas taxas de 

mortalidade devido a infecções por esse patógeno (WHITBY et al., 2001; MELZER et 

al., 2003).  

Nesse contexto, Whitby et al. (2001) observou, em seu estudo, que 

bacteremias causadas por cepas MRSA apresentavam altas taxas de mortalidade 

quando comparada aos casos de bacteremias causadas por cepas MSSA.  

Melzer et al. (2003), por sua vez, encontrou resultados semelhantes ao 

comparar as taxas de mortalidade decorrentes de infecções por MRSA e MSSA. Fato 

semelhante foi relatado por Zahar et al. (2005), ao analisar casos de pneumonia 

associada à ventilação mecânica. No presente estudo, 54,5% das cepas de S. aureus 

isoladas de diferentes sítios anatômicos apresentaram perfil de resistência MRSA. 
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Outro perfil de resistência significativo no estudo foi atribuído as cepas de 

E. coli e K. pneumoniae ESBL positivas, produtoras da enzima β-lactamase que 

confere resistência a todos os antimicrobianos que possuem em sua estrutura a 

presença do anel β-lactâmico, incluindo as cefalosporinas de amplo espectro, como a 

cefotaxima e ceftazidima, e os monobactâmicos, como o aztreonam (JACOBY e 

MEDEIROS, 1991).  

Estudos sugerem que o uso constante de cefalosporinas nos centros de 

saúde resulta em pressão seletiva contribuindo para o aparecimento e disseminação 

desses microrganismos resistentes no ambiente hospitalar (RICE et al., 1990; 

COUNDRON et al., 1997). Essa classe de antibióticos foi a terceira mais usada no 

tratamento dos pacientes do presente estudo. 

A identificação do agente etiológico das infecções foi possível em 74,6% 

dos casos, fator importante na escolha de esquema antimicrobiano adequado. E 

quando não houve isolamento específico de microrganismos confirmando 

microbiologicamente a infecção, em sua maioria, estava relacionado aos casos de 

PAV. 

Os casos de PAV podem ser notificados a ANVISA sem a necessidade de 

confirmação microbiológica do agente patogênico em amostras do trato respiratório 

do paciente, desde que devidamente diagnosticado pelos critérios já mencionados 

nesse trabalho.  

Possivelmente as maiores taxas de mortalidade atribuídas aos casos de 

PAV podem estar correlacionadas ao desconhecimento do verdadeiro agente 

etiológico, interferindo na escolha de esquema terapêutico específico e 

consequentemente na resolução do processo infeccioso, podendo o uso de 

antimicrobianos inadequados selecionar microrganismo resistentes associados à 

infecção e agravar o quadro clínico do paciente. 

A maioria dos pacientes diagnosticados com IRAS estava infectado por 

mais de um microrganismo e em 13,8% (18/130) dos casos, os pacientes 

apresentaram mais de um tipo de IRAS, semelhante ao encontrado em outros estudos 

(GUIMARÃES, 2011; PEREIRA et al., 2016).  

Finalmente, é importante destacar que pode-se observar, mediante as 

análises das densidades de incidência global, um aumento considerável de casos nos 

meses de junho, julho e agosto, dado que se repetiu para os dois anos estudados, 

além de altas taxas nos meses de outubro de 2016, abril e novembro de 2017.  
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Nesse aspecto, a necessidade de avaliação da eficácia do Programa de 

Higienização das Mãos, que ocorre anualmente em maio nos serviços de saúde torna-

se indispensável.  

Estima-se que 20-30% de todas essas infecções poderiam ser prevenidas 

com melhores hábitos de higiene e procedimentos de controle de infecções (ECDC, 

2008), dessa forma, a higienização inadequada das mãos entre o atendimento de um 

paciente e outro pode resultar em contaminação cruzada e, portanto, em 

disseminação de microrganismos resistentes no ambiente hospitalar.  

Assim, embora o Programa de Higienização das Mãos seja visualizado 

como um importante pilar na redução desse tipo de infecção, a discussão é ainda mais 

ampla por ter que se considerar não apenas a contribuição por parte de todos os 

profissionais de saúde, mas também buscar soluções para desafios como sobrecarga 

de profissionais devido as altas demandas de pacientes nas diversas unidades de 

saúde, para o alcance de taxas cada vez mais reduzidas de IRAS.  

Por fim, o uso racional de antimicrobianos e a realização do correto 

diagnóstico dessas infecções é essencial para redução dos casos dessas infecções 

nos diversos centros de saúde. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Foram identificados 130 casos de IRAS em pacientes com média de idade 

de 58,8 anos, a maioria na faixa etária entre 45 e 75 anos, não havendo diferença 

entre gêneros. O dispositivo com maior taxa de utilização foi a sonda vesical de 

demora e a maior densidade de incidência de infecção foi observado para a ventilação 

mecânica como pneumonia sendo a manifestação mais comum.  

Foram encontrados agentes bacterianos e fúngicos na etiologia das IRAS. 

Entre as bactérias isoladas a maioria pertencia ao grupo das Gram-negativas, sendo 

a P. aeruginosa a mais prevalente, seguido da K. pneumoniae e A. baumanni. Entre 

as Gram-positivas o S. aureus foi a mais prevalente.  

Os antimicrobianos mais utilizados foram Meropenem, Vancomicina e 

Teicoplanina e Cefalosporinas. O perfil de resistência compreendeu 32,2% dos 

isolados de P. aeruginosa e 77,3% das cepas de A. baumanni resistentes ao 

Meropenem, enquanto 50% das cepas de E. coli e 52,4% das K. pneumoniae se 

apresentaram resistentes aos beta-lactâmicos e 54,5% dos isolados de S. aureus 

foram resistentes a Meticilina.  

Dessa forma, o reconhecimento do perfil dos casos de IRAS em serviços 

de saúde, através de estudos que descrevam os patógenos comumente envolvidos 

nessas infecções, o esquema antimicrobiano frequentemente adotado e a resistência 

desenvolvida por esses microrganismos ao uso desses fármacos, bem como os 

principais sítios de infecção e os fatores de risco relacionados ao aumento das taxas 

de IRAS nos diferentes setores de internação, contribui para a adoção de medidas de 

prevenção e controle mais eficazes dentro do ambiente hospitalar. 

Assim, conclui-se que a avaliação criteriosa de cada caso de infecção 

relacionada à assistência à saúde com a finalidade de se prescrever esquema 

terapêutico adequado mediante correto diagnóstico do agente etiológico e de seu 

perfil de resistência constituem importantes fatores na redução das taxas de 

morbimortalidade decorrentes dessas infecções.  

Além disso, a conscientização do papel disseminador de infecções pelos 

profissionais de saúde, sendo um dos principais atores no aumento dessas taxas, 

assim como o reconhecimento das dificuldades encontradas por estes em seus 

ambientes de trabalho, é de significativa urgência para obtenção de uma melhor 

qualidade na assistência prestada aos pacientes. 
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ANEXO A 

 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFRN 
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ANEXO B 

 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HUOL 

 

 
 

 

 
   


