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Resumo 

Os suportes oferecidos pelas Unidades de Terapia Intensiva são fundamentais para a 

manutenção e recuperação dos princípios vitais do paciente. Deste modo, utilizam-se 

métodos, tais como ventilação mecânica, cateter central, sonda vesical entre outros. 

Destaca-se o fato da intubação traqueal ser uma das maiores responsáveis por 

moléstias do trato respiratório, sendo a pneumonia uma das principais enfermidades. 

A ocorrência de infecção hospitalar aumenta a taxa de mortalidade e o custo financeiro 

da instituição. Assim, a pneumonia associada à ventilação mecânica encontra-se 

entre os efeitos adversos mais intimidantes do ambiente de terapia intensiva. O 

objetivo do presente estudo encontra-se em em analisar os índices de densidade de 

incidência, dos anos de 2014 à 2016, relacionado as infecções respiratórias 

associadas ao suporte ventilatório mecânico de um hospital de nível terciário de uma 

cidade do noroeste do estado de São Paulo e relacioná-los aos valores de referência 

sugeridos pelo Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE) e propor medidas que 

favoreçam à promoção de saúde. O estudo foi retrospectivo e longitudinal, com dados 

do período de janeiro a dezembro de 2014 a 2016, sendo avaliado o índice de 

densidade de incidência relacionado a pneumonia associada ao ventilador mecânico 

em um hospital de nível terciário do interior paulista. Os dados foram coletados pela 

Comissão Controle Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição. O índice de densidade 

de incidência consiste na razão entre o número de casos novos de uma doença e a 

soma dos períodos durante os quais cada indivíduo componente da população esteve 

exposto ao risco de adoecer e foi observado (quantidade de pessoa x tempo de 

exposição). Através da análise dos índices de densidade de incidência, foi possível 

identificar 2015 foi o ano em que os dados foram mais preocupantes, no qual os meses 

de janeiro, abril e junho obtiveram números superiores aos 16,32/1000 pac-dia 

propostos como adequados pelo CVE. Sendo assim, torna-se importante a utilização 

de ferramentas estatísticas como o índice de densidade de incidência frente a uma 

possibilidade de desenvolvimento de melhores estratégias de promoção de saúde. 

Introdução 

Os suportes oferecidos pelas Unidades de Terapia Intensiva são fundamentais para a 

manutenção e recuperação dos princípios vitais do paciente. Deste modo, utilizam-se 

métodos, tais como ventilação mecânica, cateter central, sonda vesical entre inúmeros 



outros. Destaca-se o fato da intubação traqueal ser uma das maiores responsáveis 

por moléstias do trato respiratório, sendo a pneumonia uma das principais 

enfermidades. A ocorrência de infecção hospitalar aumenta a taxa de mortalidade e o 

custo financeiro da instituição. Assim, a pneumonia associada à ventilação mecânica 

encontra-se entre os efeitos adversos mais intimidantes do ambiente de terapia 

intensiva.  

Objetivo 

Analisar o índice de densidade de incidência, dos anos de 2014 à 2016, relacionado 

as infecções respiratórias associadas ao suporte ventilatório mecânico de um hospital 

de nível terciário de uma cidade do noroeste do estado de São Paulo e relacioná-los 

aos valores de referência sugeridos pelo Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE) 

e propor medidas que favoreçam à promoção de saúde.  

Metodologia 

O estudo foi retrospectivo e longitudinal, com dados do período de janeiro a dezembro 

de 2014 a 2016, sendo avaliado o índice de densidade de incidência relacionado a 

pneumonia associada ao ventilador mecânico em um hospital de nível terciário do 

interior paulista. Os dados foram coletados pela Comissão Controle Infecção 

Hospitalar (CCIH) da instituição. O índice de densidade de incidência consiste na 

razão entre o número de casos novos de uma doença e a soma dos períodos durante 

os quais cada indivíduo componente da população esteve exposto ao risco de adoecer 

e foi observado (quantidade de pessoa x tempo de exposição).  

Resultados preliminares 

Através da análise dos índices de densidade de incidência, foi possível identificar que 

o ano em que os dados foram mais preocupantes foi o de 2015, no qual os meses de 

janeiro, abril e junho obtiveram números superiores aos 16,32/1000 pac-dia propostos 

como adequados pelo CVE. No decorrer do estudo propõe-se uma correlação entre 

os dados de densidade de incidência encontrados e as medidas de prevenção 

adotadas pela instituição para a tentativa de traçar uma análise da eficácia das 

mesmas.   



Conclusão 

Torna-se importante a utilização de ferramentas estatísticas como o índice de 

densidade de incidência frente a uma possibilidade de desenvolvimento de melhores 

estratégias de promoção de saúde. 
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