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Introdução

A alta incidência de infecção hospitalar (IH) constitui-se em uma das maiores
preocupações na área de saúde pública. A preocupação quanto a essas infecções tem
recebido grande atenção nas unidades de terapia intensiva (UTI), onde são encontrados
diferentes fatores associados ao seu surgimento (MENEZES et al., 2007).

No Brasil, a taxa média dessas infecções aproxima-se de 15%, 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). Os leitos de UTIs no Brasil representam menos de 10% dos leitos
hospitalares disponíveis; no entanto, contribuem com mais de 25% das IH. Tal situação
acarreta nesse grupo de pacientes um aumento da morbimortalidade e dos custos, o que tem
desafiado constantemente a assistência nas UTIs (PEDROSA; COUTO, 2001).

Esses fatos apontam a necessidade da realização de estudos mais aprofundados
sobre o tema. Assim, tem-se como objetivo neste trabalho analisar a prevalência de infecção
nosocomial na UTI, identificando os principais fatores associados a esse tipo de infecção.

Metodologia

Foi realizado um estudo retrospectivo, de natureza clínica, cujos dados foram coletados
dos prontuários dos pacientes internados na UTI do Hospital Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. –
FURG, no período de junho a dezembro de 2008, mediante a aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa. Foram analisados os prontuários de 74 pacientes internados na UTI,
acompanhados desde a admissão até a sua alta, transferência ou óbito. A unidade analisada
possui seis leitos ativos destinados à UTI geral e admite pacientes com idade superior a 12
anos.

Os dados foram codificados através de planilha eletrônica e a sua validação ocorreu
mediante dupla digitação. Os dados foram então exportados para o software estatístico SPSS,
utilizando como medidas de análise: distribuições de freqüência, percentuais e razões de
prevalência.

Resultados

Os prontuários indicaram 27,0% dos pacientes com IH, com média de idade de 62,2 ±
13,9 anos, sendo 61,9% do sexo feminino. Das infecções encontradas, 65,0% foram
respiratórias e 35,0 % do sítio cirúrgico. Não foi encontrada infecção do trato urinário
nosocomial. Todos os pacientes com infecção nosocomial utilizaram sondagem vesical de
demora. Nesses pacientes, as principais comorbidades foram: diabetes mellitus e hipertensão
arterial sistêmica (35%), tabagismo (30%) e neoplasia (20%), e como diagnóstico médico
principal destacaram-se: DPOC e Insuficiência respiratória (15%).

Os principais motivos de internação na UTI foram: pós-operatório (40%), agravamento
da enfermidade e insuficiência respiratória (25%). O tempo médio de internação desses
pacientes na UTI foi de 10,6 dias ± 10, 38. Quanto aos antimicrobianos, 95,0 % dos pacientes
fizeram uso. Todos os pacientes com infecção nosocomial foram a óbito, tendo como principal
motivo o choque séptico (90%).

Conclusões

Frente aos resultados obtidos, evidenciou-se que a taxa de IH é preocupante devido ao
aumento da mortalidade, tempo de internação e custos relacionados ao paciente. A
identificação dos principais fatores associados às IH é de grande importância para a sua
prevenção. O esclarecimento pelos profissionais e gestores de saúde torna-se essencial para a
elaboração de estratégias de prevenção e controle dessas infecções.
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