
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: INFECÇÃO DA CORRENTE SANGUINEA EM RECEM NASCIDO PREMATURO: COMO
PREVINIR?
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RONICE DE FATIMA VALERIANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): GISLAINE CRISTHINA BELLUSSEORIENTADOR(ES): 



1

Resumo

Este  estudo  teve  como  objetivo  caracterizar  os fatores de  risco  para  o
desenvolvimento da Infecção de corrente sanguínea em recém-nascido prematuro e
identificar  os  cuidados  necessários  á  prevenção  dessa  infecção.  A abordagem
metodológica utilizada foi à revisão bibliográfica de artigos científicos publicados no
período de 2005 a 2014 disponíveis em bases de dados do Scielo e Medline, além de
livros e portarias, totalizando 15 referências.  As infecções hospitalares constituem
grave  problema de saúde pública  e  estão relacionadas às  principais  causas de
morbidade e letalidade.  De acordo com o Ministério da Saúde, entende- se como
infecção hospitalar no recém- nascido, qualquer infecção adquirida durante ou após
o  nascimento  e  que  se  manifeste  nos  primeiros  vinte  e  oito  dias  de  vida. As
infecções  de  corrente  sanguínea  são  divididas  em duas  categorias,  primárias  e
secundárias. Os principais fatores de risco para infecção de recém-nascido podem
ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, que incluem características como idade
gestacional,  gênero,  peso  ao  nascer,  duração  da  hospitalização,  o  uso  de
procedimentos invasivos, treinamento do pessoal, técnicas de higiene e de controle
de infecção hospitalar. Neste estudo, foi observado que a incidência de infecção de
corrente sanguínea em recém-nascido prematuro vem aumentando continuamente,
devido a fatores inerentes ao recém nascido,  fatores relacionados aos cuidados
requeridos e fatores do período neonatal. Com isto, percebemos a importância do
enfermeiro em atentar- se aos fatores de risco e praticar estratégias que visem à
prevenção de infecção de corrente sanguínea no recém-nascido prematuro.

Palavras-chave: Infecção  hospitalar;  cateteres  venosos  centrais;  recém-nascido;
cuidados de enfermagem.

Abstract

This  study  aimed  to  characterize  the  risk  factors  to  bloodstream  infection
development in premature newborns and identify necessary cares to this infection
prevention. The methodological approach used was bibliographic review of scientific
articles  published  in  the  period  of  2005-2014  available  in  Scielo  and  Medline
database, in addition to books and gates, totaling 15 references. Hospital infection
made up a serious public health problem and they are related to the main morbidity
and mortality causes. According to the Ministry of Health, it is understood as hospital
infection in newborn baby any infection acquired during or after birth and that is
manifested in the first twenty eight days of life. Bloodstream infections are shared
into two categories, primary and secondary. The main risk factors to newborn babies
are shared into intrinsic and extrinsic, including characteristics as gestational age,
gender, weight at the time of birth, during the hospitalization, and the use of invasive
procedures, personal treatment, hygiene techniques and hospital infection control. In
this study, it was observed that the incidence of bloodstream infection in premature
newborns has been continuously increasing due to factors inherent to newborns,
factors related to required cares and factors of the neonatal period. Thus, we realize
the  importance  of  the  nurse  in  being  aware  of  the  risk  factors  and  practicing
strategies targeting bloodstream infection in premature newborns prevention.

Keywords: Hospital infection; central venous catheters; newborn; nursery cares.
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Introdução

As infecções hospitalares (IH) constituem grave problema de saúde pública e

estão  relacionadas  às  principais  causas  de  morbidade  e  letalidade  tornando-se

responsáveis pelo aumento no tempo de hospitalização e  pelos elevados custos

sociais e econômicos (1).

Segundo  o  Ministério  da  Saúde  (MS),  IH  é  toda  manifestação  clínica  de

infecção  que  o  paciente  adquire  72  horas  após  a  internação,  podendo  ocorrer

durante a internação ou após a alta,  caso seja relacionada à internação ou aos

procedimentos hospitalares (2).

Dentre  as  principais  IH no  Brasil,  a  infecção do  trato  urinário  (ITU)  é  na

maioria das vezes a mais comum destacando-se, em seguida, as infecções do sítio

cirúrgico (ISC), respiratórias e da corrente sanguínea (ICS) respectivamente (2).

O avanço tecnológico  contribuiu  para maior  sobrevida  do paciente com a

introdução  de  novos  dispositivos  invasivos  destacando-se  os  específicos  para

acesso vascular que podem favorecer o aumento da incidência de ICS (2).

Pacientes admitidos em Centros de Terapia Intensiva (CTI) apresentam maior

risco de desenvolverem IH devido à exposição aos microrganismos resistentes e

aos procedimentos invasivos e equipamentos para suporte de vida aos quais estão

expostos diariamente (3).

No Brasil, segundo dados da Comissão Nacional de Biossegurança (CNB),

pelo menos 100 mil pessoas morrem ao ano por IH, que atinge tanto as instituições

públicas como as privadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, surgem pelo menos

1,7 milhões de infecções anuais resultando em cerca de 100 mil óbitos. Na Europa,

são registradas 4,5 milhões de infecções que provocam ao menos 37 mil mortes por

ano (4).

Os CTI têm buscado cada vez mais um controle efetivo das IH em virtude de

maior  exposição  aos  procedimentos  invasivos  e  maior  gravidade  dos  pacientes

internados,  porém  as  ICS  ainda  correspondem  a  25%  de  todas  as  IH,  com

significativo impacto nos índices de morbidade e mortalidade. (5).

Ainda neste contexto, não podemos deixar de citar o período neonatal que

compreende as quatro primeiras semanas de vida (0 a 28 dias incompletos), na qual

denominamos de período neonatal precoce a primeira semana completa ou os sete

primeiros dias de vida, e período neonatal tardio, as três semanas seguintes (6).

O  período  neonatal  tem  sustentabilidade  aumentada  para  infecção,
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influenciada por fatores inerentes ao paciente, fatores relacionados aos cuidados

requeridos e fatores do período pré-natal. Através dos avanços na terapia intensiva

neonatal permitiu- se maior sobrevida ao RN, porém aumentou- se outros riscos de

IH devido, entre outros fatores, aos procedimentos invasivos (6).

De  acordo  com  o  MS,  entende-  se  como  IH  no  RN,  qualquer  infecção

adquirida durante ou após o nascimento e que se manifeste nos primeiros vinte e

oito dias de vida (6).

As  infecções  cuja  manifestação  clínica  ocorre  até  48  horas  de  vida  são

consideradas IH de origem materna e as infecções com manifestação clínica a partir

de 48 horas de vida são consideradas infecções adquiridas na unidade neonatal (7).

Diante  do  exposto  é  necessário  que  o  enfermeiro  saiba  reconhecer,

implementar e avaliar as medidas preventivas necessárias durante a prestação da

assistência de enfermagem no intuito de buscar a redução das taxas de ICS.

Sendo assim, o nosso interesse pelo tema dessa pesquisa justifica- se diante

de nossa atuação enquanto profissionais de enfermagem em Comissão de Controle

de Infecção Hospitalar (CCIH), cientes das atribuições do enfermeiro acerca das

medidas de prevenção da ICS.

Com isso, o objetivo deste estudo é caracterizar os fatores de risco para o

desenvolvimento da ICS em RN prematuros e identificar os cuidados necessários à

prevenção dessa infecção.

Materiais e Métodos

A abordagem  metodológica  utilizada  foi  à  revisão  bibliográfica  de  artigos

científicos publicados no período de 2005 a 2014 disponíveis em bases de dados do

Scielo e Medline, além de livros e portarias, totalizando 15 referências.

Foram utilizados  como descritores  do  Descritores  em Ciências  da  Saúde

(DeCs): infecção hospitalar; cateteres venosos centrais; recém- nascido; cuidados

de enfermagem.

O estudo percorreu as seguintes fases: a escolha do tema; a busca de dados

norteadores sobre o assunto, objetivo; análise e interpretação da literatura sobre os

fatores de risco para o desenvolvimento da ICS em prematuros e as medidas de

prevenção para essa infecção.

Revisão de Literatura
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O feto, dentro da bolsa amniótica, está relativamente protegido contra micro-

organismos,  embora muitas vezes possa ser colonizado ou infectado através da

placenta  ou  por  microrganismos  que  ascendem  pelo  trato  genital  materno.  A

colonização  inicial  do  RN  e  da  placenta  ocorre  após  a  ruptura  da  membrana

amniótica.  Se a ruptura for  precoce,  mas o parto não for imediato,  a  microbiota

vaginal pode ascender pelo trato genital e se o parto ocorrer logo após a ruptura da

membrana, o RN será colonizado durante a passagem pelo canal de parto (8).

O sistema imune é essencial para a defesa e manutenção da integridade do

organismo  e  sua  principal  função  é  proteção  contra  agentes  infecciosos  e

parasitários. Atua também, no controle do desenvolvimento de neoplasias malignas,

no processo de tolerância imunológica e na homeostase de órgãos e tecidos (8).

O  RN  a  termo  possui  a  chamada  imunidade  inata  que,  em  condições

habituais  é  competente  para  sua  defesa.  A  imunidade  especifica  adaptativa,

incluindo fatores humorais e celulares, está presente desde o nascimento, mas a

função ainda não está plenamente amadurecida, já que o ambiente intrauterino é

estéril e as respostas antimicrobianas não foram adequadamente estimuladas (8).

Como  mecanismos  de  defesa,  temos  a  Imunidade  não  específica  e  a

imunidade específica. Na primeira podemos citar:

-  Barreira  mecânica:  A pele  e  as  mucosas são  as  primeiras  barreiras  de

defesa do organismo do RN contra a invasão microbiana, sendo que no RN pré-

termo são mais suscetíveis à infecção pela grande permeabilidade e fragilidade (9). 

-  Sistema  fagocitário:  Os  fagócitos  são  importantes  na  defesa  contra

bactérias e fungos, estando em maior número nos RN que nos adultos, porém sua

reserva medular é inferior (9). 

-  Sistema  complemento:  Os  componentes  deste  sistema  liberam  várias

substâncias que ampliam a resposta inflamatória,  no entanto,  nos RN os níveis

desses complementos correspondem 50 a 70% dos níveis do adulto (9). 

- Opsoninas: Compreendem várias proteínas plasmáticas que recobrem as

bactérias facilitando a fagocitose (9). 

Já na imunidade específica, temos:

- Linfócitos B: Produzem os anticorpos responsáveis pela imunidade humoral,

que induz a imunidade a agentes infecciosos, além de participar com o sistema

complemento e com a fagocitose na inativação dois microrganismos (9).

-  Linfócitos  T:  Tem  papel  fundamental  na  regulação  da  resposta  imune



5

antígeno específica, com ação auxiliadora ou supressora, agindo através de contato

pelos receptores ou pela secreção de citocinas (9). 

- Células Natural Killer: São linfócitos que atuam na imunidade contra vírus e

protozoários.  Estão  presentes  no  sangue  do  cordão  umbilical  em  número

semelhante ao do adulto, porém com atividade diminuída (9). 

Alguns  fatores  que  podem  afetar  a  imunidade  do  RN  parecem  estar

associados  à  deficiência  da  resposta  imunitária,  como  por  exemplo,  a

prematuridade,  RN  pequeno  para  a  idade  gestacional,  hiperbilirrubinemia,

medicamentos ou drogas ingeridas pela mãe na gestação e infusão de lipídios (10). 

Apesar de todos os mecanismos do sistema imunológico, o RN pode vir a

desenvolver  uma  IH.  Dentre  as  principais  IH,  podemos  citar  a  ITU,  geralmente

esporádica, ocorre frequentemente no sexo masculino, em 1% dos RN pré- termo,

não estando associados à cateterização, que é pouco frequente.  A pneumonia é a

segunda IH mais comum, porém apresenta maior morbidade e mortalidade e cerca

de  15%  dos  RN   intubados  desenvolvem  essa  patologia,  tornando  este  um

procedimento de risco importante quando avaliamos a pneumonia intra-hospitalar.

Estima-se um risco de desenvolvimento de pneumonia de 1 a 3% por cada dia de

ventilação  mecânica  e  estudos  apontam  que  os  surtos  de  infecção  pulmonar

geralmente estão associados à contaminação de equipamentos respiratórios (10). 

A ISC é muito comum nos RN com dados recentes relegando taxa de 16% e

segundo a publicação de New England Journal of Medicine em 2014 já se encontra

em  2º  lugar  no  ranking  das  infecções  mais  frequentes.  Os  fatores  de  risco

envolvidos  relacionam-  se  à  duração  da  cirurgia,  extensão  da  incisão  e

contaminação local, sem relação com a idade gestacional ou cronológica. Já as ICS

merecem uma atenção especial  visto  que se  relacionam principalmente  com os

dispositivos venosos e arteriais (11).

A incidência da ICS vem aumentando continuamente nas ultimas décadas,

refletindo  a  maior  sobrevida  de  pacientes  graves,  principalmente  prematuros

extremos (12). 

O impacto econômico advindo das IH, incluindo as ICS deveria estimular o

desenvolvimento de programas de controles de infecção para permitir uma melhor

qualidade  na  assistência  hospitalar.   As  ICS  estão  entre  as  infecções  mais

frequentes  encontradas  no  ambiente  hospitalar,  principalmente  em  prematuros,

ocasionando o aumento da permanência hospitalar em mais de três vezes do que o
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esperado (12).  

As ICS são divididas em duas categorias, as primárias que são infecções de

consequências  sistêmicas  graves,  bacteremia  ou  sepse,  com  alta  morbidade  e

mortalidade, em que não há documentação de foco a distância e diagnosticada por

hemocultura positiva, ou por quadro de sepse clínica e as secundárias, definidas

com a ocorrência de hemocultura positiva ou sinais clínicos de sepse, na presença

de sinais de infecção em outro sítio (13).

Os principais  fatores de risco  para infecção de RN podem ser divididos em

intrínsecos  e  extrínsecos.  Fatores intrínsecos  incluem características como idade

gestacional,  gênero,  peso  ao  nascer,  severidade  da  doença  e  grau  de

desenvolvimento  imunológico.  Já  os  fatores  extrínsecos incluem  a  duração  da

hospitalização,  o uso de procedimentos invasivos (cateteres arteriais  e venosos,

cânulas  traqueais,  sonda  gástrica  ou  gastroduodenal,  derivações  ventrículo-

peritoniais,  drenos  torácicos,  etc),  as  características  da  exposição  ao  ambiente

hospitalar  e  ao  pessoal  do  hospital  (relação  enfermagem/paciente,  área  física,

treinamento do pessoal, técnicas de higiene e de controle de infecção hospitalar e o

padrão de uso de antimicrobianos na unidade) (13).

O uso de cateteres intravenosos centrais em RN criticamente doentes é uma

fonte potencial de IH e um dos fatores associados ao aumento das ICS associada

ao cateter é o método de inserção do mesmo. O risco de sepse com o cateter

central inserido cirurgicamente é três vezes maior, quando comparado ao cateter

central  de  inserção periférica  (PICC)  e,  com  base  nestes  dados, os  cateteres

centrais percutâneos têm sido preferidos aos cateteres de inserção cirúrgica (14). 

O controle da ICS depende da somatória de ações desenvolvidas por todos

os profissionais que atuam direta ou indiretamente no cuidado ao RN, visto que,

grande parte das ICS podem ser evitáveis por meio de programas que enfoquem

educação  continuada,  capacitação  dos  profissionais  de  saúde,  adesão  às

recomendações  durante  a  inserção  e  manuseio  dos  cateteres,  vigilância

epidemiológica e avaliação dos seus resultados (14).

As  principais  medidas  de prevenção  de  infecções  associadas  ao  uso  de

cateteres intravenosos centrais são o uso de precauções de barreira máxima, como

gorro, máscaras, aventais, luvas, campos e materiais estéreis, degermação cutânea

com  clorexidina  degermante  seguida  de  desinfecção com  clorexidina  alcoólica,

equipe  especializada treinada  para  a  inserção  e  manutenção  do  cateter,
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planejamento  do  acesso  venoso,  seleção  do  cateter  apropriado,  verificação  do

preparo e o controle de qualidade das infusões, abertura do sistema de infusão o

mínimo possível e checagem do tempo de infusão de fluidos parenterais, verificação

de troca de equipos e conexões conforme recomendações vigentes, vigilância das

conexões, vigilância das taxas de infecção, busca ativa pela CCIH, com feedback

para a equipe assistencial (14).

Um estudo  feito  entre  outubro  de  2011  a  setembro  de  2012  no  hospital

Unidade de Diagnostico por Imagem (UDI) em São Luis no Maranhão pesquisou

365  pacientes  em  uso  de  cateter  venoso  central  dos  quais  182  haviam  sido

realizados antes da implantação de medidas prevenção e 183 após implantação e

no período anterior à implantação de medidas de prevenção foram identificados 12

casos de ICS. Após a implantação do pacote de medidas preventivas evidenciou-se

que  a  taxa  de  ICS  diminuiu  em  24,46%.  Outro  estudo  feito  no  hospital  Johns

Hopkins nos Estados Unidos (EUA) em 2007 demonstrou que a unidade neonatal

que adota medidas de prevenção, reduz as ICS em até 66% em um período de 18

meses  e  o  sucesso  destas  intervenções  deve-se,  à  combinação  da  atenção

desenvolvida com a regularidade da aplicação dos elementos de prevenção (15). 

Conclusão

Neste estudo, foi observado que a incidência de ICS em RN prematuros vem

aumentando continuamente, devido a fatores inerentes ao RN, fatores relacionados

aos cuidados requeridos e fatores do período neonatal. Constatou- se também que

através dos avanços tecnológicos na terapia neonatal permitiu-se maior sobrevida

destes RN, porém aumentou-se o risco de ICS devido aos procedimentos invasivos

aos quais os RN são submetidos todos os dias dentro da unidade neonatal. Com

isto, se dá a importância do enfermeiro em atentar- se aos fatores de risco e praticar

estratégias que visem à prevenção ou controle de IH, utilizando métodos simples,

porém efetivos e que possam trazer resultados satisfatórios na redução dos índices

de ICS nos RN prematuros.
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