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1 – RESUMO 

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são as infecções que 

as pessoas adquirem enquanto estão recebendo tratamento para outra 

condição em um ambiente de cuidados de saúde. Quando são relatadas, essas 

infecções se configuram como sintomas mais evidentes da inadequação do 

sistema de saúde. Por meio de estudos científicos, comprovou-se que a 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o setor hospitalar onde ocorre o maior 

número de aquisições de bactérias resistentes, local este onde a mortalidade 

por tais patógenos também é significativa. Em um hospital oncológico, com o 

perfil bem estabelecido de pacientes imunodeprimidos, seja devido à sua 

patologia de base e/ou ao tratamento quimioterápico a estes indicados, a 

probabilidade de se desenvolver uma bactéria multirresistente tende a 

aumentar. 

Palavras-chave: Bactérias; Resistência Antimicrobiana; Unidade de Terapia 

Intensiva; Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

 

2 – INTRODUÇÃO 

As IRAS são os sintomas mais evidentes da inadequação do sistema de saúde, 

colocando o peso de sua responsabilidade entre os profissionais e a instituição 

prestadora de assistência (ANVISA, 2000).  

São definidas, pela Portaria do Ministério da Saúde n° 2616/98, como infecções 

adquiridas após a admissão do paciente e que se manifesta durante a 

internação ou após a alta, quando relacionadas à internação ou procedimentos 

hospitalares. Entretanto, a ampliação do foco não restrito exclusivamente ao 

ambiente hospitalar se refere ao fato de que as IRAS podem ocorrer em todos 

os níveis de atenção à saúde, a exemplo dos ambulatórios, clínicas 

especializadas e assistência domiciliar. Devido a esse aspecto, o CDC, no 

guideline para precauções de isolamento, substitui o termo infecção hospitalar 

por infecções relacionadas à assistência à saúde (SIEGEL et al., 2007).  

 

3 – OBJETIVOS 



Apontar os dados estatísticos de IRAS nas Unidades de Terapia Intensiva de 

determinado hospital regido pelo Sistema Único de Saúde, referência latino-

americana em Oncologia, no período de janeiro a dezembro de 2014; 

correlacionar o perfil biológico das bactérias multirresistentes em uma UTI 

oncológica com os antimicrobianos padronizados pela instituição; apontar as 

principais espécies bacterianas causadoras de Infecção de Corrente 

Sanguínea, Pneumonia Relacionada à Ventilação Mecânica e Infecção do 

Trato Urinário na instituição referida. 

4 – METODOLOGIA 

Este estudo será constituído em uma análise quantitativa, de caráter 

retrospectivo, transversal e analítico, por se basear em dados obtidos do ano 

de 2014 e, a partir destes, descrever as variáveis em estudo e estabelecer 

relações entre elas. 

A coleta dos dados será efetuada em uma instituição de saúde regida pelo 

Sistema Único de Saúde, fundada em 2008 e referência latino-americana no 

setor de Oncologia. A obtenção dos dados será feita, primeiramente, por meio 

de dados estatísticos fornecidos pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH), obter-se-ão os números de pacientes que contraíram 

bactérias multirresistentes na UTI. A partir destes números, com base em 

dados presentes no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), serão 

selecionados variáveis como idade, sexo, tempo de internação e 

antibioticoterapia utilizada durante esse tempo. 

É esperado estabelecer relações entre tais resultados e o referencial teórico do 

estudo em questão, a fim de se desenvolver uma discussão com argumentos 

consistentes e comparar o perfil de uma Unidade de Terapia Intensiva 

Oncológica com o de uma UTI Geral segundo a literatura. 

5 – DESENVOLVIMENTO 

Apesar dos programas e dos esforços empregados para o controle das 

infecções, um grande desafio em nível mundial tem sido evidenciado pela 

progressão da resistência bacteriana. Há mais de duas décadas, observa-se 



crescente frequência de infecções por cepas bacterianas resistentes aos 

antimicrobianos (MEYER et al., 2006).  

Entre os microrganismos causadores das IRAS, as bactérias cooperam com 

aproximadamente 95% das infecções, com um percentual considerável de 

resistência aos antimicrobianos. Tais isolados bacterianos são classificados 

como resistentes, quando apresentam resistência a uma ou mais classes de 

agentes antimicrobianos. (HICPAC, 2006).  

As UTIs são consideradas epicentros de resistência bacteriana, sendo a 

principal fonte de surtos de bactérias multirresistentes. O uso dos 

antimicrobianos pode selecionar cepas naturalmente resistentes ou aquelas 

previamente sensíveis, que adquiriram mecanismos de resistência. Isso ocorre 

através da pressão seletiva exercida pela utilização indiscriminada deste tipo 

de medicamento. Além disso, o uso rotineiro de técnicas invasivas, a alta 

densidade de pacientes e a susceptibilidade dessa população, geralmente 

portadora de doenças graves, aumentam ainda mais o risco de infecção por 

microrganismos multirresistentes (VERMELHO; BASTOS; SÁ, 2007). 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

A densidade de incidência de IRAS no ano de 2014 na instituição referida foi de 

8,44 por 1000 pacientes/dia, sendo a densidade de incidência de Infecção de 

Corrente Sanguínea relacionada ao uso de cateter venoso central de 4,8/1000 

pacientes que fizeram uso do cateter; a de Pneumonia relacionada à 

Ventilação Mecânica Invasiva de 3/1000 pacientes que fizeram uso do 

ventilador mecânico; e a de Infecção do trato Urinário associada ao uso de 

Cateter Vesical de Demora de 0,2/1000 pacientes que fizeram uso do 

dispositivo. Todos os dados mantiveram-se abaixo dos níveis preconizados 

pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. 
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