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RESUMO:
Introdução: A infecções hospitalares são definidas como infecção adquirida após a
admissão do paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante a internação
ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos
hospitalares.  Metodologia:  Trata-se de uma revisão de literatura realizada através
da busca nas bases de dados PubMed e Scielo utilizando os seguintes descritores:
coinfecção;  unidade  de  terapia  intensiva;  resistência.  Resultados  e  Discussão:
Foram selecionados 39 artigos, a maioria apontou que entre as principais causas de
Infecções  Hospitalares  em  UTIs  estão,  primariamente,  à  gravidade  clínica  dos
pacientes,  uso  de  procedimentos  invasivos,  como  cateter  venoso  central,  sonda
vesical de demora e ventilação mecânica, uso de imunossupressores, dentre outros.
Conclusão:  Os micro-organismos como o  Staphylococcus aureus e agentes virais
como a Influenza, estão entre as principais causas de Infecções Hospitalares em
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva.
Palavras-Chave: Coinfecção; Unidade de Terapia Intensiva; Resistência.

ABSTRACT:
Introduction:  Hospital  infections  are  defined  as  an  infection  acquired  after  the
patient's admission to the hospital and that manifests itself during hospitalization or
after  discharge,  when  it  can  be  related  to  hospitalization  or  hospital  procedures.
Methodology: This is a literature review conducted by searching the PubMed and
Scielo databases using the following descriptors:  co-infection;  intensive care unit;
resistance.  Results  and  Discussion:  39  articles  were  selected,  most  of  which
pointed  out  that  among  the  main  causes  of  nosocomial  infections  in  ICUs  are,
primarily, the clinical severity of patients, use of invasive procedures, such as central
venous  catheter,  delayed  bladder  catheter  and  mechanical  ventilation,  use  of
immunosuppressants,  among  others.  Conclusion:  Microorganisms  such  as
Staphylococcus aureus and viral  agents  such as  Influenza,  are  among the  main
causes of nosocomial infections in patients in the intensive care unit.
Keywords: Cross-Infection; Intensive care unit; Resistance.

INTRODUÇÃO

As  Infecções  Hospitalares  (IH)  existem  desde  que  surgiram  os  hospitais
(século XIX), devido à elevada incidência de doenças epidêmicas, que acometiam
às  comunidades  pobres  e,  também,  às  precárias  condições  de  higiene  e  de
saneamento em que vivia a população. Já as Unidades de Terapia Intensiva (UTI)
tiveram  seu  surgimento  no  Brasil  em  meados  dos  anos  70  destinadas  ao
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atendimento de pacientes em estado grave ou crítico,  e a partir  dos anos 80,  é
possível afirmar que, nas instituições hospitalares, houve a tendência e preocupação
em alocar o paciente em local onde ele pudesse dispor de infraestrutura organizada
de  tal  maneira,  que  todas  suas  necessidades  sejam  atendidas  com  qualidade
(NUNES et al., 2010).

O  Ministério  da  Saúde  (MS)  através  da  Portaria  nº  2.616  de  12/05/1998,
define  IH  como  a  infecção  adquirida  após  a  admissão  do  paciente  na  unidade
hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser
relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.

As  Infecções  Hospitalares  em  UTIs  estão  associadas,  primariamente,  à
gravidade  clínica  dos  pacientes,  uso  de  procedimentos  invasivos,  como  cateter
venoso  central,  sonda  vesical  de  demora  e  ventilação  mecânica,  uso  de
imunossupressores,  período  de  internação  prolongado,  colonização  por
microrganismos resistentes, prescrição de antimicrobianos, que favorece a seleção
natural de microrganismos e o próprio espaço físico da UTI (OLIVEIRA; KOVNER;
SILVA, 2010).

Com isso, sabe-se dos riscos que uma coinfecção pode causar no estado
clínico do paciente durante e após alta em uma Unidade de Terapia Intensiva, além
da importância da conscientização e cuidados que devem ser tomados a fim de
evitar o agravamento da enfermidade do paciente internado.

Portanto, o presente estudo tem por objetivo revisar na literatura os principais
fatores  que  podem  predispor  o  paciente  a  uma  infecção  hospitalar,  bem  como
discutir os principais microrganismos envolvidos e mecanismos de resistência.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura realizada através da busca nas bases
de dados PubMed e Scielo utilizando os seguintes descritores: coinfecção; unidade
de terapia intensiva; resistência. 

Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2015 a 2020, publicados
nas linguas portuguesa e inglesa. Foram exclusão, dessa forma, artigos que não
estavam  totalmente  disponíveis  para  leitura  e  que  não  abordavam  o  manejo  e
tratamento de pacientes em UTI com quadro infeccioso. 

Após a busca nas bases de dados, foram encontrados 39 artigos. Desses, 12
corresponderam aos critérios de inclusão

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Condições Clínicas
.
Pacientes em unidades de terapia intensiva que fazem uso de Cateter Venoso

Central  podem  estar  propensos  à  infecções  sistêmicas  provocadas  por
Staphylococcus  aureus,  o  que  está  relacionado  com a diminuição  nas  taxas  de
sucesso  de  tratamentos  e  aumento  do  risco  de  surgimento  de  complicações
vasculares, como a formação de coágulos derivado de processos inflamatórios das
paredes  vasculares,  além  de  complicações  cardíacas  como  endocardite  (ALBY-
LAURENT et al., 2019).
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Em pacientes adultos, casos de infecções sistêmicas por s. aureus requerem
a  utilização  de  procedimentos  que  visem  reduzir  os  riscos  de  complicações
cardiovasculares  decorrentes  da  infecção  bacteriana,  através  da  remoção  dos
cateteres e aplicação de antibioticoterapia intravenosa durante 14 dias. Entretanto,
no caso de crianças,  é  recomendável  evitar  a retirada de cateteres haja vista  o
incômodo na reposição dos mesmos e a dificuldade de acesso vascular, bem como
os  riscos  relativos  ao  procedimento  de  anestesia  geral,  devendo--se  optar  pela
administração de antibioticoterapia combinada com métodos de esterilização dos
instrumentos intravasculares, segundo Zakhour et al. (2017).

O uso deste tipo de equipamento é geralmente indicado em pacientes que
necessitam de nutrição parenteral.  A  administração de antibioticoterapia  precoce
para o tratamento de infecções por  S. aureus  decorrentes do uso prolongado de
Cateter Venoso Central, de forma empírica e em concentrações inadequadas está
relacionado com casos onde terapias de salvamento destes aparelhos apresentam
falhas (ALBY-LAURENT et al., 2019).

Casos de pneumonia adquirida em ambientes hospitalares  decorrentes  de
cepas multirresistentes de S. aureus são mais frequentes em pacientes que fazem
uso de ventilação mecânica por tempos prolongados, aumentando o risco de adquirir
e desenvolver complicações respiratórias e também cardíacas em pacientes que
apresentem distúrbios cardíacos de base, como endocardite (FERRER et al., 2015).

Além disso, o S. aureus está relacionado também com o aumento do número
de  casos  registrados  de  pneumonias  adquiridas  fora  do  ambiente  hospitalar,
principalmente em crianças, o que pode levar à complicações pulmonares severas,
principalmente  quando  constatado  características  de  resistência  nos  agentes
etiológicos  desta  infecção,  como  por  exemplo  S.  aureus  Meticilina  Resistente.
Coinfecções  virais  associadas  a  quadros  de  pneumonia  em  crianças  e
consequentemente, lesões e falhas respiratórias correspondem à cerca de 15% dos
casos registrados em hospitais dos Estados Unidos, segundo Carillo-Marquez et al.
(2011).

Tratamentos  extremamente  invasivos,  prolongados  e  que  envolvem
administração  medicamentosa  de  forma  intensa  podem  levar  à  quadros  de
imunossupressão em pacientes em leitos de terapia intensiva. Dentre os principais
tratamentos  que  podem  levar  à  imunossupressão  está  a  administração  de
esteróides,  tratamentos  quimioterápicos e  procedimentos  transplantários,  como o
transplante de pulmão e fígado (ASTVAD et al., 2014).

Pacientes  imunossuprimidos  estão  propensos  a  desenvolverem  infecções
sistêmicas decorrentes de diferentes classes de agentes etiológicos. Há relato na
literatura de infecções por  Aspergillus fumigatus  resistente a compostos azólicos,
que podem interferir no diagnóstico e tratamento, elevando o tempo de recuperação
destes pacientes e consequentemente reduzindo as chances de cura dos mesmos
(ASTVAD et al., 2014).

Em  pacientes  imunodeprimidos  que  apresentam  estadia  prolongada  em
internação  hospitalar  podem  ocorrer  infecções  sistêmicas  através  de  patógenos
resistentes,  muitas  vezes presentes  em ambientes  hospitalares.  Essas infecções
podem ocorrer de forma isolada ou concomitante entre mais de um patógeno, que
pode ter origem viral, bacteriana ou fúngica (ASTVAD et al., 2014). De acordo com
Zapella e colaboradores (2015), os microrganismos mais prevalentes em casos de
infecções  e  coinfecções  em  UTIs  são  os  fungos  e  esse  achado  ocorre
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principalmente  pelo  uso de antibióticos  de amplo  espectro  em pacientes  que se
encontram nessas unidades intensivas para o tratamento de infecções bacterianas
severas e/ou pacientes de acompanhamento pós-cirúrgico.

Profilaxias e Tratamentos

Estudos mostram que grande parte das coinfecções em UTIs relacionadas ao
Staphylococcus aureus, são precedidas de infecções pelo vírus influenza apesar da
elucidação ainda não bem esclarecida desse perfil de coinfecção, sabe-se que pode
haver uma demora maior para o surgimento de anticorpos contra a α toxina, fazendo
com que o tratamento nesses casos seja voltado para a neutralização da toxina,
essa correlação é subestimada na maioria dos casos o que tem ocasionado uma
maior taxa de morte entre os pacientes portadores de tal coinfecção devido à baixa
rastreabilidade diagnóstica (YU et al., 2016; REED et al., 2009).

Outra preocupação quanto ao tratamento de coinfecções com S. aureus é a
possibilidade do mesmo desenvolver resistência à vancomicina quando associado a
infecções por  enterococos resistentes à vancomicina,  tal  achado tem se tornado
uma alternativa preocupante devido ao crescente número desse perfil de infecção
em UTIs norte americanas (WARREN et al., 2004).

CONCLUSÃO

Portanto,  conclui-se que, os riscos de ocorrência das infecções sistêmicas
ocasionados por micro-organismos como o Staphylococcus aureus e agentes virais
como a Influenza, em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva está diretamente
relacionado  ao  tempo  prolongado  de  internação,  comorbidades  ou  até  mesmo
procedimentos cirúrgicos. Desta forma, torna-se necessário um cuidado redobrado,
com medidas profiláticas e tratamentos farmacoterapticos eficazes, que reduzam o
índice  de  infecção,  minimizem  a  estadia  hospitalar  do  paciente  e  potenciem  o
tratamento farmacológico.
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