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RESUMO

A infecção hospitalar é um importante agravo de saúde pública e nos últimos anos tem contribuído para o aumento das taxas de morbidade, de 
mortalidade, da permanência hospitalar e dos custos da internação. A crescente realização de procedimentos invasivos realizados 
freqüentemente nos pacientes de unidade de terapia intensiva vem predispondo os mesmos ao desenvolvimento de infecção. O diagnóstico de 
infecção hospitalar é feito com base em alguns critérios clínicos que servem como norteadores. Nessa direção, a premissa inicial para que um 
caso de infecção seja considerado nosocomial é averiguar se as manifestações clínicas iniciaram há, no mínimo, 72 horas após a admissão 
hospitalar. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os critérios ainda devem incluir evidências clínicas (sinais e sintomas), 
resultados de exames laboratoriais (microbiológicos, histopatológicos e sorológicos) e estudos de imagem (ultrassonografia, radiológicos, 
endoscópios, etc.). Diante do exposto, compreende-se que a preocupação com o entendimento das características epidemiológicas do cenário em 
que atuam, faz dos profissionais trabalhadores da área da saúde, agentes com necessidade de demonstrar competência e conhecimento técnico-
científico para o planejamento adequado das atividades em sua prática diária. Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil das infecções 
hospitalares em unidades de terapia intensiva de um hospital público quanto ao número global de infecção hospitalar, a topografia da infecção, 
agentes etiológicos e antimicrobianos utilizados no tratamento. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, retrospectiva, 
realizado através da investigação documental junto aos registros de Fichas de Notificação de Infecção Hospitalar da Comissão de Infecção 
Hospitalar (CCIH) de um hospital público de abrangência regional, situado no município de São José-SC. O estudo teve o projeto aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CAAE 60910516.2.0000.5357. A amostragem foi composta por todos os registros de notificação de 
pacientes internados na UTI no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, sendo analisados aqueles que desenvolveram infecção hospitalar 
no decorrer da internação. Os resultados da pesquisa mostraram que de 872 pacientes, 285 (32,7%) adquiriram infecção hospitalar. As 
topografias prevalentes foram a pulmonar (63,51%), infecção do trato urinário (17,89%) e do sítio cirúrgico (9,12%). Os agentes etiológicos 
prevalentes foram o Acinetobacter sp (20,7%), Pseudomonas aeruginosa  (14,03%),  Klebisiella pneumoniae  (12,98%) e Enterobacter cloacae  
(12,98%). Por fim, os antimicrobianos mais utilizados no tratamento das infecções hospitalares foram as associações Piperacilina e Tazobactam, 
Ampicilina e Sulbactam, Meropenem, e Cefepime. A taxa de infecção hospitalar encontrada na unidade estudada mostrou-se acima da taxa 
máxima de tolerância preconizada pela Organização Mundial de Saúde que é de 9 a 20% nas UTIs. Diante da análise realizada, considera-se de 
suma importância a realização destes estudos visando, além de um conhecimento epidemiológico local, contribuir com a necessidade de tomadas 
de decisão que envolvam  novas estratégias de controle e medidas de prevenção destas infecções.
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