
E-mail para contato: ademir.junior@fcat.edu.br IES: FCAT

Autor(es) Rodrigo Silva Gomes; Lorena de Castro Portal; Ramon de Lima Costa; Karla Valeria Batista Lima; Ademir Ferreira da Silva 
Júnior

Palavra(s) Chave(s): Infecção Hospitalar. Microrganismo. CTI.

Título: INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA EM UM HOSPITAL DE ENSINO NA 
CIDADE DE BELÉM - PA

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

A infecção hospitalar (IH) representa atualmente uma preocupação não somente dos órgãos de saúde competentes, mas um problema de ordem 
social, ética e jurídica em face às implicações na vida dos usuários e o risco a que estes estão submetidos. A infecção hospitalar atualmente é 
considerada um problema de saúde pública mundial. Ela se caracteriza pela manifestação de patologias adquiridas no intervalo entre a internação 
até momentos após a alta. Caracterizar e controlar as Infecções Hospitalares no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um Hospital Público de 
ensino da Região Norte. Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa, visando à determinação da incidência de infecções 
hospitalares no CTI adulto e traçar o perfil dos pacientes de um hospital público de ensino reconhecido pela sociedade como hospital de 
referência em oncologia, doenças crônicas degenerativas e transplantes que oferece assistência de excelência em média e alta complexidade, 
ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015 onde ocorreram 1.455 admissões no CTI 
do hospital, sendo que deste total, 134 pacientes foram diagnosticados e notificados com Infecção Relaciona a Assistência à Saúde (IRAS), à taxa 
de infecção sobre o total de pacientes admitidos foi de 9,2%. De acordo com as seguintes variáveis pesquisadas (sexo, idade, doença de base, 
local principal da infecção e microrganismo isolado), o perfil dos clientes pode ser descrito como: adultos do sexo masculino na faixa etária de 55 
a 74 anos. A justificativa para um alto índice de infecção na referida faixas etárias está relacionado ao fator idade devido estes serem mais 
vulneráveis as infecções, podendo também está relacionado com o estado imunológico do paciente. A doença de base mais comum encontrada 
entre os pacientes foram tumor cerebral/SNC 23 (17,16%), câncer de Colo uterino 12 (8,96%), câncer de mama 7 (5,22%), aneurisma cerebral 7 
(5,22%), leucemias, câncer de próstata, câncer de estômago e transplantes tiveram um percentual menor que 5% e outros 65 (48,51%) destes 
podemos citar: pós-operatórios, neoplasia de bexiga, tumor de tireoide, neoplasia de pulmão, neoplasia de faringe, câncer de fígado, insuficiência 
renal crônica e outros. O local principal das infecções teve como destaque o trato respiratório inferior e os principais agentes causadores e 
associados à etiologia das infecções hospitalares, constituindo-se em: Bacilo Gram negativo não fermentador 11 (8,21%), Pseudomonas 
Aeroginosa 10 (7,46%), Enterobacter sp 8 (5,97%), Staphylococcus Coagulase Negativo 8 (5,97%), Escherichia Coli 6 (4,48%), Acinetobacter 
Baumannie 6 (4,48%); Candida sp não Albicans 5 (3,73%); Klebsiella sp. 5 (3,73%) os demais microrganismo apresentaram um percentual a baixo 
de 3 %, vale ressaltar que houve ainda nas fichas de notificação de infecção hospitalar investigada, microrganismos que não haviam identificação 
a cerca do nome sendo classificado portanto como ignorado totalizando em 50 (37,31%). Assim, podemos concluir que existe uma associação 
entre as variáveis, local principal da infecção e microrganismo isolado, percebe-se que há uma relação mútua entre as taxas elevadas de infecção 
do trato respiratório inferior com os microrganismos isolados, visto que o principal habitat dos bacilos Gram Negativos são pequenas coleções de 
água localizadas nos equipamentos respiratórios utilizados como suporte para ventilação mecânica nos clientes com necessidade de aporte 
respiratório.
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