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Introdução

A alta incidência de infecções hospitalares constitui-se numa das maiores
preocupações na área de saúde pública atualmente. Estima-se que a cada dez pacientes
hospitalizados, um terá infecção após sua admissão (VRANJAC, 2007). A taxa média
dessas infecções no Brasil é ainda maior, aproximando-se de 15%. Tais infecções têm
recebido grande atenção nas unidades de terapia intensiva (UTI), sendo a sua ocorrência
associada especialmente aos fatores próprios do paciente (riscos intrínsecos) e aos
fatores que independem do mesmo, sendo relacionados ao meio, às agressões e aos
cuidados que o cercam (riscos extrínsecos) (PEDROSA; COUTO, 2001).

No Brasil, os leitos de UTIs representam menos de 10% dos leitos hospitalares
disponíveis; no entanto, contribuem com mais de 25% dessas infecções. Tal situação
causa aumento tanto da morbimortalidade quanto dos custos de tratamento dos
pacientes, o que tem desafiado constantemente a assistência nas UTIs (PEDROSA;
COUTO, 2001).

Estudos apontam uma maior relação entre infecção nosocomial e as infecções
do trato urinário, correspondendo de 35 a 45% do total dessas infecções. Com relação às
técnicas invasivas associadas à infecção nosocomial, a cateterização demonstra uma
íntima relação com a mesma. A utilização do catéter vesical é muito comum,
principalmente nas UTIs, sendo as infecções associadas a esse procedimento de grande
importância, tanto pela sua freqüência quanto por ser a infecção hospitalar de maior
probabilidade de prevenção. Anualmente nos Estados Unidos (EUA), cerca de 35.000
casos de bacteremia secundária à ITU estão relacionadas à sondagem vesical, com
mortalidade associada de 13%. Outras complicações infecciosas e não-infecciosas
também podem ocorrer como as infecções à distância, sendo a do sítio cirúrgico
secundário a mais freqüente nos pacientes com sondagem vesical (PEDROSA;
COUTO, 2001).

Esses fatos apontam à necessidade da realização de estudos mais aprofundados
sobre o tema. Assim, buscou-se analisar a ocorrência de infecção urinária nosocomial
na UTI do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. e seus principais fatores
associados.

Metodologia

Foi realizado um estudo retrospectivo, de natureza clínica, cujos dados foram
coletados dos prontuários dos pacientes internados na UTI do hospital analisado, no
período de junho a dezembro de 2008, mediante aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa. O hospital possui 6 leitos ativos destinados à UTI geral e admite pacientes
com idade superior a 12 anos, em situação crítica ou semicrítica. Foram analisados
todos os pacientes críticos da UTI, acompanhados desde a admissão até a sua alta,
transferência ou óbito. Para a análise dos resultados foi realizada a codificação
apropriada de cada uma das variáveis no estudo, através de um banco de dados. Logo
após, os resultados foram exportados para o software estatístico SPSS for Windows,
versão 11, para realizar a análise estatística.



Resultados e Discussão

A amostra do estudo compreende 74 pacientes com média de idade de 60,6 ±
18,1 anos. Os prontuários indicaram apenas 10 (13,5%) pacientes com infecção
hospitalar, senda esta respiratória. Não foi registrado em nenhum dos pacientes
infecção nosocomial do trato urinário, embora 71 (95,9%) dos pacientes tenham
utilizado sondagem vesical de demora. Como principais motivos de internação,
destacaram-se: agravamento da enfermidade (44,6%), insuficiência respiratória
(21,6%), pós operatório (17,6%) e sepse (16,2%). Dentre as principais comorbidades,
destacam-se hipertensão arterial (33,8%) e diabetes mellitus (23%). Os antimicrobianos
mais utilizados foram as cefalosporinas (51,3%) e os anaerobicidas (37,9%). Do total
dos pacientes, 71 (95,9%) foram a óbito.

Conclusão

Na literatura pesquisada, a sondagem vesical aparece como um dos principais
fatores associados à infecção nosocomial do trato urinário. Outros fatores como
hipertensão arterial e diabetes mellitus também foram encontrados nos pacientes
internados na UTI e que apresentaram esse tipo de infecção. Entretanto, essa não foi
relatada em nenhum prontuário dos pacientes internados na UTI, analisados no período
do estudo.
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