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RESUMO  

 

A emergência de bactérias Gram-negativas com resistência antimicrobiana é 

uma preocupação de ordem mundial. Diversos estudos vêm mostrando o 

crescimento desse problema no ambiente hospitalar, especialmente em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI). OBJETIVOS: Analisar o tempo até o 

surgimento de bactérias Gram-negativas multidroga resistentes (BGN-MDR) e 

os fatores de risco para aquisição de infecção/colonização por esses 

patógenos nos pacientes de duas UTI (uma pública e uma privada) em Recife. 

A influência desses fatores no tempo até o surgimento da resistência também 

foi avaliada. METODOLOGIA: Estudo de coorte prospectivo, com análise 

estatística de sobrevida. Todos os pacientes admitidos no segundo semestre 

de 2011 nessas duas UTI, que permaneceram internados por mais de 48 horas 

e cuja família autorizou a participação na pesquisa foram seguidos enquanto 

estiveram internados na UTI, por um período máximo de tempo de 28 dias, ou 

até a positivação de cultura/swab para BGN-MDR. Foi coletado swab na 

admissão e semanalmente, além das culturas solicitadas pela equipe médica 

assistente, de acordo com suspeita clínica de infecção. Os pacientes foram 

acompanhados diariamente pelo pesquisador. RESULTADOS: Dos 177 

pacientes incluídos no estudo, 56 tiveram cultura ou swab positivos para BGN-

MDR, uma taxa de incidência de 3,6 casos/100 pacientes-dia. O tempo 

mediano de sobrevida até atingir o desfecho foi 14 dias. Entre os fatores de 

risco, internamento hospitalar prévio, uso de antibióticos nos 30 dias anteriores 

à admissão na UTI e uso de ventilação mecânica aumentaram o risco de 

aquisição de BGN-MDR, com significância estatística. CONCLUSÃO: 

Procedimentos invasivos, como ventilação mecância, uso prévio de antibiótico 

e internamento hospitalar anterior foram associados a maior risco de 

surgimento de BGN-MDR, com risco diário aumentado, nos pacientes críticos 

estudados. 

Palavras-chave: Bactérias Gram-Negativas. Resistência Microbiana a 

Medicamentos. Fatores de Risco. Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The emergence of gram-negative bacteria with antimicrobial resistance is 

a concern worldwide. Several studies have shown the growth of this 

problem in healthcare settings, especially in intensive care units (ICU). 

OBJECTIVES: Analyze the time to the appearance of multi-drug-resistant 

gram-negative bacteria (MDR-GNB) and the risk factors for acquisition of 

infection/colonization by these pathogens in patients of two ICU (one 

public and one private) in Recife, Brazil. The influence of these factors on 

time until the emergence of resistance was also evaluated. METHODS: 

Prospective cohort study with statistical survival analysis. All patients 

admitted in the second 2011 semester in these two ICU, who remained in 

ICU more than 48 hours and whose family authorised the participation in 

research, were followed while interned in ICU, for a maximum period of 

28 days, or until a culture/swab positive result for MDR-GNB. Rectal and 

nasal swabs were collected on admission and weekly and also cultures 

were requested by medical staff, according  to clinical suspicion of 

infection. Patients data were followed daily by the researcher. RESULTS: 

Of the 177 patients included in the study, 56 had positive swab or culture 

for MDR-GNB, an incidence rate of 3.6 cases/100 patient-day. The 

median time of survival until the outcome was 14 days. Among the risk 

factors, prior hospital stay, use of antibiotics in the 30 days prior to 

admission to the ICU and mechanical ventilation increased the risk of 

acquisition of MDR-GNB, with statistical significance. CONCLUSION: 

Invasive procedures, such as mechanical ventilation, previous use of 

antibiotic and previous hospitalisation were associated with increased 

daily risk of acquisition of MDR-GNB, in critical patients studied. 

Keywords: Gram-Negative bacteria. Drug Resistance, Microbial. Risk 

fators. Intensive Care Unit. 
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1. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

  A emergência de bactérias Gram-negativas com resistência antimicrobiana é 

uma preocupação de ordem mundial. Diversos estudos vêm mostrando o 

crescimento desse problema no ambiente hospitalar, especialmente em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) (NICASIO 2008, ROSSOLINI 2007, CLARK 2003). 

Enterobactéricas produtoras de beta-lactamase de espectro extendido (ESBL) e as 

produtoras de carbapenemase (KPC), além de bacilos não-fermentadores com 

mecanismos diversos de resistência aos antibióticos têm sido cada vez mais 

isoladas em culturas de pacientes críticos (HIRSCH 2010, JUNG 2010, McGOWAN 

2006). Os principais fatores de risco associados à infecção por cepas bacterianas 

resistentes são uso prévio de antibióticos, procedimentos invasivos como cateter 

venoso central e assistência ventilatória mecânica e o tempo de permanência em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (JANG 2009, SZILÁYI 2009). 

 De uma maneira geral, os principais fatores de risco para 

colonização/infecção são comuns aos diversos tipos de bactérias gram-negativas, 

independente dos mecanismos de resistência antimicrobiana (TACCONELLI 2008). 

Contudo, o perfil microbiológico de resistência é bastante variável nas diversas 

regiões do planeta (ASHGAR 2009, APISARNTHANARAK 2008), podendo 

apresentar particularidades quanto aos riscos em cada instituição. 

 Jang et al (2009) encontraram colonização prévia por Acinetobacter baumanii 

e falência cardiovascular como fatores de risco independentes para infecção da 

corrente sanguínea por Acinetobacter resistente em UTI em Taiwan. Em 2008, 

Mosqueda-Gómez et al identificaram uso prévio de Cefalosporinas e estadia em UTI 

como fatores de risco significantes para infecção por Klebsiella pneumonie ESBL 

presentes em hemoculturas em um hospital terciário no México. Katsaragakis et al, 

em 2008, em estudo prospectivo acompanharam pacientes com Acinetobacter multi-

droga resistente em uma UTI cirúrgica em Atenas e demonstraram choque séptico e 

re-operação como preditores independentes de resistência bacteriana. 

 No Brasil, em 2006, Silva et al publicaram estudo retrospectivo dos fatores de 

risco para infecção nosocomial por Klebsiella ESBL em Salvador, enquanto um 

estudo de caso-controle no Rio Grande do Sul demonstrou os principais fatores de 

risco para infecção de corrente sanguínea por bactérias ESBL (SUPERTI 2008). 

Contudo, nota-se a carência de estudos prospectivos locais, e mesmo em nível 
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nacional, quanto aos fatores de risco para bactérias gram-negativas com resistência 

antimicrobiana.  

 A importância do tempo no surgimento de resistência bacteriana em UTI fica 

evidente quando se demonstra que os principais fatores de risco são potencializados 

quando da exposição prolongada. Todavia, ainda não está bem esclarecida a 

importância dos fatores no tempo até o surgimento de bactérias Gram-negativas 

multi-droga-resistentes (BGN-MDR) nos pacientes de UTI. Em 2008, Mello et al 

procuraram estudar, através de uma análise de sobrevida, o papel dos fatores 

associados até o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea em uma UTI 

pediátrica em Recife. No entanto, para a população adulta são escassos os estudos 

prospectivos que levem em consideração o efeito desses fatores relacionados ao 

tempo de exposição.  

Diante do exposto, o presente trabalho se propôs a estudar, de maneira 

prospectiva, o tempo até o surgimento de BGN-MDR e os fatores de risco para 

aquisição de infecção/colonização por esses patógenos nos pacientes de UTI na 

cidade do Recife. A influência desses fatores no tempo até o surgimento da 

resistência também foi avaliada. 
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2- REVISÃO DA LITERATURA  

 

 Com o objetivo de torná-lo mais clara e objetivamente desenvolvido, este 

tópico foi desmembrado em sub-tópicos expostos a seguir. 

 

2.1. Resistência antimicrobiana 

 

 As infecções causadas por bactérias Gram-negativas tornaram-se eventos 

comuns em pacientes hospitalizados (WATERER 2001), sendo tais bactérias 

responsáveis por ampla variedade de infecções associadas a cuidados de saúde, 

como, por exemplo, infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter e 

pneumonia associada à assistência ventilatória mecânica (MARAGAKIS 2010). Uma 

série de fatores podem ter contribuído para o aumento de importância desses 

patógenos na microbiota hospitalar tais como uso amplo de antibióticos, o 

envelhecimento da população hospitalizada, bem como o aumento da prevalência 

de comorbidades e de tratamentos agressivos nessa população (WATERER 2001). 

 Nesse cenário, as UTI constituem local de alto risco dentro das Unidades de 

Saúde para o desenvolvimento e disseminação dos patógenos Gram-negativos 

devido à gravidade dos doentes, grande densidade de procedimentos invasivos e 

uso de antibioticoterapia de amplo espectro. Além disso, é de conhecimento bem 

estabelecido que os profissionais de saúde que cuidam diretamente dos doentes 

críticos podem tornar-se veículos de fácil disseminação de agentes infecciosos 

dentro das unidades (PARRY 1980). Por outro lado, a emergência de bactérias 

Gram-negativas com resistência antimicrobiana vem se tornando um sério problema 

nos serviços de saúde em todo o mundo, e ganha importância e gravidade maior 

entre os pacientes de UTI (MARAGAKIS 2010, ROSSOLINI 2007). Há décadas o 

problema da resistência bacteriana vem sendo um desafio nos cuidados de saúde, 

com o surgimento de novas opções terapêuticas sendo acompanhado do 

desenvolvimento de novos mecanismos de resistência (BAUGHMAN 2002).  

 O resultado desse processo contínuo de adaptação microbiológica é o 

aparecimento de espécies bacterianas multidroga resistentes. O termo “multidroga 

resistente” quando aplicado às bactérias Gram-negativas pode apresentar definições 

diversas na literatura. Como padronização para este trabalho, adotou-se a definição 
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atualmente seguida pelos serviços de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

locais: bactérias Gram-negativas multidroga resistentes (BGN-MDR) são aquelas 

resistentes a pelo menos um antibiótico de 3 ou mais classes diferentes, ou aquelas 

com resistência intrínseca a múltiplas classes de drogas (SHORR 2009). Tais BGN-

MDR têm apresentado uma explosão de crescimento como causa de infecção 

hospitalar nos últimos anos. O impacto dessas infecções pode ser percebido no 

desfecho clínico e nos custos de tratamento desses doentes. Além disso, poucas 

opções terapêuticas podem ser usadas para tais infecções, nem sempre com boa 

resposta (MATTHAIOU 2008).  

Bastante preocupante também é o fato de que, nos últimos anos, patógenos 

multidroga resistentes, antes limitados a infecções do ambiente hospitalar, vem 

sendo detectados também em infecções adquiridas em comunidade, como citado 

por recente trabalho com pacientes imunocomprometidos com infecções de trato 

urinário e gastrointestinal (RAHAL 2012). Se confirmada essa tendência, no futuro 

pode haver a uma mudança no perfil microbiológico desde a entrada no serviço de 

saúde, com consequências clínico-epidemiológicas desastrosas. 

No que diz respeito ao perfil de resistência bacteriana, uma nova realidade 

tem despertado interesse no meio científico nos últimos anos: o crescimento de 

enterobactérias (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Escherichia coli, etc) que 

tornaram-se resistentes aos antibióticos de amplo espectro disponíveis através da 

produção de enzimas que inativam beta-lactâmicos ou carbapenêmicos. Nesse 

contexto, a detecção e vigilância das bactérias produtoras de carbapenemases tem 

se tornado alvo das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), visando 

à seleção de esquemas terapêuticos apropriados e implementação de medidas de 

controle de disseminação (MIRIAGOU et al 2010). As limitações terapêuticas no 

tratamento das BGN-MDR, especialmente quando se trata das produtoras de 

carbapenemases, sugerem que o aumento na adesão às medidas de prevenção e 

programas de uso racional de antibióticos são necessários para diminuir a 

transmissão e a seleção dos patógenos resistentes (RAPP et al 2012). 

Por outro lado, uma situação ainda mais séria começa a ser relatada com 

mais frequência: a resistência a Polimixina, uma das poucas opções de tratamento 

para BGN-MDR quando estas são resistentes a carbapenêmicos (ROSSOLINI 
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2007). Um estudo de coorte retrospectivo publicado em 2011, que avaliou 

colonização e infecção em pacientes críticos, evidenciou que, dos 150 pacientes, 78 

(52%) foram colonizados por BGN-MDR resistente a Colistina (KONTOPIDOU et al 

2011). A falta de resposta aos tratamentos de resgate torna ainda mais difícil a luta 

contra as infecções, tanto para os profissionais de saúde da assistência, quanto para 

os pacientes vítimas desses germes. 

Diante da gravidade dessas bactérias e das poucas opções terapêuticas 

disponíveis, investir na prevenção parece ser a melhor estratégia para lidar com as 

BGN-MDR. Tamanha é a atualidade e a relevância desse tema, que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) lançou uma campanha no Dia Mundial da Saúde de 2011, 

com o tema Antimicrobial resistance: no action today, no cure tomorrow. A 

campanha é voltada para medidas de prevenção e ações simples são estimuladas 

(WHO 2011). Outros estudos e protocolos existem com orientações factíveis em 

qualquer serviço de saúde ou UTI. Entre as principais recomendações estão: 

lavagem das mãos, precauções de contato (gorro, máscara, capote) ao cuidar de 

pacientes com agentes MDR, limpeza e desinfecção do ambiente, identificação e 

isolamento precoce dos pacientes com MDR, culturas de vigilância e uso criterioso e 

pelo menor tempo possível de antibióticos, descalonando sempre que possível. 

(CDC 2006). 

 Contudo, o crescimento de resistência antimicrobiana vem sendo encarado 

como um problema de saúde pública complicado, ainda mais, pela escassez de 

novas opções terapêuticas. É reduzido o número de pesquisas em andamento no 

tocante ao desenvolvimento de novas drogas antimicrobianas para as bactérias 

Gram-negativas (FISCHBACH et al 2009). Enquanto essas pesquisas não se 

refletem em opções disponíveis para uso clínico, há a urgente necessidade de 

empregar estratégias que possam retardar o desenvolvimento de resistência 

bacteriana, tais como evitar uso prolongado de antibióticos ou uso em subdose, usar 

princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos para escolher regimes terapêuticos 

e encorajar descalonamento antibiótico guiado por resultado de culturas (SIEGEL 

2008). Ainda assim, a descoberta de novas opções terapêuticas mais do que nunca 

se faz necessária e precisa ser estimulada.  

 A repercussão da problemática da resistência antimicrobiana pode ser notada 

em diversos aspectos da assistência à saúde, desde piores desfechos intra-
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hospitalares a elevação dos custos com assistência. Em estudo de revisão da 

literatura, Shorr (2009) concluiu que BGN-MDR aumenta mortalidade, tempo de 

permanência e custos dos pacientes de UTI. Estudos mostraram que infecção por 

Pseudomonas aeruginosa MDR aumenta a estadia hospitalar em seis dias e eleva o 

risco de morte em duas a cinco vezes, quando comparado a pacientes sem 

Pseudomonas MDR (ALOUSH 2006, GASINK 2006). Infecções por Acinetobacter 

baumannii MDR em UTI estão associadas com mortalidade de 26% a 68% 

(SUNENSHINE 2007, ABBO 2007). Recente estudo de Gasink et al (2009) revelou 

que Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase foi associada a aumento 

na mortalidade intra-hospitalar dos pacientes infectados.  

A determinação dos custos e do tempo de permanência em UTI é de 

importância crítica para pacientes, instituições e mantenedores dos sistemas de 

saúde. Um estudo de coorte sobre acréscimo nos custos encontrou que os gastos 

com pacientes vítimas de infecções causadas por Gram-negativos resistentes foram 

29,3% maiores quando comparados àqueles oriundos de pacientes com bactérias 

sensíveis (MAULDIN et al 2010). Outros estudos afirmam que os custos de 

tratamento são influenciados quando se trata de infecção por BGN-MDR. Em 2007, 

Heather et al avaliaram pacientes cirúrgicos e mostraram aumento dos custos 

hospitalares, dos custos com antibióticos, do tempo médio de estadia no hospital e 

do tempo médio de permanência na UTI, quando compararam pacientes com 

infecção por Gram-negativo resistentes aos sensíveis. 

 Para os pacientes, além disso, os riscos podem incluir também efeitos 

indesejados de drogas usadas como opção terapêutica contra as BGN-MDR. Tais 

infecções muitas vezes requer tratamento com drogas mais tóxicas e menos 

efetivas. Um exemplo é a Polimixina, um antibiótico da década de 1960, que 

atualmente vem sendo uma das poucas opções para as BGN-MDR. Contudo, esta 

droga traz consigo efeitos colaterais importantes como a insuficiência renal e 

ototoxicidade e não apresenta uma boa distribuição tecidual, o que prejudica 

também a sua efetividade na cura da infecção (ZAVASCKI 2007). 

 A combinação de um aumento na população sob risco e a virulência natural e 

adaptabilidade das bactérias Gram-negativas indica que os médicos e profissionais 

de saúde terão um persistente e crescente desafio com esses patógenos. Um 
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primeiro passo importante é conhecer a microbiota local de cada instituição e a 

prevalência/incidência dos agentes MDR. Em seguida, identificar os fatores de risco 

locais para o aparecimento dessas bactérias permite traçar medidas efetivas de 

intervenção na cadeia de transmissão e perpetuação desses germes. E por fim, 

diminuir os índices de colonização/infecção por BGN-MDR terá repercussões 

clínicas e econômicas para o paciente e para a instituição. 
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2.2. Perfil epidemiológico 

Os perfis microbiológico e dos mecanismos de resistência variam muito ao 

redor do mundo, e muitas vezes, dentro de uma mesma cidade. Por isso a 

importância dos serviços de vigilância epidemiológica no conhecimento da realidade 

local, o que facilita o desenvolvimento de ações direcionadas e a escolha de 

terapêuticas adequadas aos agentes.  

Por exemplo, a prevalência de bactérias Gram-negativas com resistência 

antimicrobiana está em crescimento em muitos países da Europa, assim como vem 

sendo cada vez mais frequentes em pacientes hospitalizados a presença de 

isolados multidroga-resistentes e, até mesmo as cepas resistentes a todas as 

classes de antibióticos disponíveis. Entre as BGN-MDR, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae vem se destacando nos estudos 

epidemiológicos europeus. De acordo com estudos multicêntricos de vigilância 

epidemiológica, a proporção de cepas de Acinetobacter resistentes a Imipenem 

pode chegar a 85% em hemoculturas de pacientes de UTI da Grécia e 48% em 

amostras de pacientes hospitalizados na Espanha e Turquia. Entre os 33 países 

europeus participantes do European Antimicrobial Resistance Surveillance System 

(EARSS) em 2007, seis países relataram taxa de resistência a carbapenêmicos de 

mais de 25% em isolados de P. aeruginosa, sendo a maior taxa relatada na Grécia 

(51%). Segundo o EARSS, a Grécia tem também as maiores taxas de resistência 

entre K. pneumoniae: 46% a carbapenênicos, 58% a quinolonas e 63% às 

cefalosporinas de 3ª geração (SOULI et al 2008). (MYIAKIS et al 2011). 

 Um estudo retrospectivo com pacientes críticos da Arábia Saudita, internados 

entre 2004 e 2008, com culturas positivas para Gram-negativos revelou que 

Acinetobater, Pseudomonas, E.coli e Klebsiella foram os germes mais frequentes e 

a sensibilidade antimicrobiana diminuiu significativamente em muitos desses 

microrganismos: a susceptibilidade a Imipenem caiu de 55% a 10%, a do 

Meropenem passou de 33% para 10%, a da Ciprofloxacina de 22% para 10% e da 

Amicacina de 12% para 6% ao longo do período do estudo. Culturas de secreção do 

trato respiratório foram as mais frequentemente indicativas de patógenos MDR 

(63%), seguidas de uroculturas (57%) (AL JOHANI et al 2010). 
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Estudo em UTI de Istambul, Turquia, mostrou que a prevalência de BGN-

MDR entre os germes causadores de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica 

foi alta (ERDEM et al 2008).Um projeto de vigilância epidemiológica desenvolvido 

em 10 hospitais terciários na Colômbia encontrou a presença de BGN-MDR em UTI 

e Enfermaria de todos as instituições pesquisadas, com destaque para as altas 

taxas de resistência especialmente em Acinetobacter baumannii (MIRANDA et al 

2006). 

Um estudo desenvolvido na India procurou avaliar as principais espécies de 

patógenos Gram-negativos encontrados nos swabs de pacientes admitidos na UTI. 

Entre os germes encontrados nos swabs de admissão, os mais comuns foram os 

não-fermentadores Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, bem como 

as enterobactérias produtoras de metalo-betalactamase (MBL) e produtoras de 

betalactamase de espectro extendido (ESBL), estas últimas tendo sido identificadas 

em 92% dos pacientes com BGN-MDR à admissão (AZIM et al 2010). 

Um estudo prospectivo brasileiro recente avaliou pacientes com Acinetobacter 

baumannii em UTI de um hospital terciário. Dos 84 Acinetobacter isolados no 

estudo, 59% foram MDR, 11% foram pan-resistentes (resistentes a todos os 

antimicrobianos testados) e 30% foram não-MDR (PRATA-ROCHA et al 2012). 

Dados recentes sobre infecção associada à assistência em saúde em Curitiba, 

mostraram Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos e Klebsiella 

pneumoniae produtora de beta-lactamase de espectro extendido (ESBL) como os 

mais frequentes entre os BGN-MDR causadores de infecção (TOLEDO et al 2012). 

No entanto, dados sobre a realidade local ainda são escassos na literatura 

pesquisada. Figueiredo et al (2008) realizaram estudo epidemiológico em UTI de 

Recife, onde avaliaram o perfil de sensibilidade de amostras de Pseudomonas 

aeruginosa. Detectaram elevada prevalência de multi-resistência, com 49,7 % das 

cepas resistentes a três antibióticos ou mais, e 28 % resistentes a seis antibióticos 

ou mais. 

 

 



 24 

2.3. Fatores de risco 

 O reconhecimento dos fatores de risco para aquisição de infecção relacionada 

à assistência em doentes críticos é outro ponto essencial na luta contra o problema 

da resistência antimicrobiana. Estes podem ser estudados de diversas maneiras e 

uma classificação didática os agrupa em: fatores intrínsecos e extrínsecos ao 

paciente. Os intrínsecos são as condições clínicas, epidemiológicas, de 

antecedentes identificados no paciente no momento da admissão à UTI. Já os 

fatores extrínsecos são aqueles relacionados à assistência, procedimentos, 

medicações e intervenções realizadas no paciente durante sua estadia na UTI 

(COUTO 2003). Vale ressaltar que essa classificação se presta para fins de estudo e 

entendimento do comportamento dos fatores de risco, mas a dinâmica de 

funcionamento de uma UTI não permite vê-los de uma forma estática.  

Os principais fatores de risco descritos na literatura para colonização/infecção 

por BGN-MDR são comuns às várias espécies bacterianas. São eles: hospitalização 

prolongada, uso de antibióticos e procedimentos invasivos (WATERER 2001). 

Outros fatores associados são idade, tempo de permanência em UTI, tempo de 

ventilação mecânica, imunossupressão e hospitalização prévia (MATTHAIOU 2008, 

NSEIR 2007, CHEN 2008). 

Numa tentativa de identificar pacientes sob risco de pneumonia por patógenos 

MDR, em 2005 foi publicado um guideline da Infectious Diseases Society of America 

and American Thoracic Society que incluía em categoria de risco pacientes que 

usaram antibiótico nos 90 dias anteriores, com mais de 5 dias de hospitalização 

atual, alta prevalência de MDR na microbiota da instituição, imunossupressão e 

internamento recente em unidades de saúde ou asilos. Além de identificar as 

situações sob risco, é importante também reconhecer precocemente os pacientes 

colonizados ou infectados por BGN-MDR, pois estes se tornam reservatórios para 

potencial transmissão a outros pacientes. Detecção apropriada desses pacientes é 

necessária para que medidas sejam tomadas no intuito de prevenir transmissão. 

(MARAGAKIS 2010). 

Segundo Engel (2010), o uso indiscriminado de antimicrobianos em medicina 

e na agricultura tem resultado na seleção de bactérias com resistência à ação 
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antimicrobiana desses agentes. Tais bactérias isoladas em ambiente hospitalar são 

relacionadas à falha terapêutica no tratamento antibiótico, o que resulta em 

internação prolongada, aumento nos custos e no risco de morte. 

 A pressão de seleção de antimicrobiano constitui um dos mais importantes 

fatores associados ao surgimento de resistência bacteriana (MARAGAKIS 2010). O 

uso indiscriminado de antimicrobianos e por tempo prolongado passaram a ser 

preocupações constantes entre serviços de vigilância de infecção. Em 2010, Wener 

et al publicaram estudo caso-controle que mostrou associação entre exposição a 

fluorquinolonas e beta-lactâmicos e a presença de Klebsiella ESBL. Outros estudos 

(PATERSON 2004, LIN 2003) revelaram associação de cefalosporina de amplo 

espectro e Klebsiella ESBL. Gasink et al (2009), também em estudo de caso-

controle, encontrou gravidade da doença, uso prévio de fluorquinolona e uso 

prolongado de cefalosporina de amplo espectro como fatores de risco para 

Klebsiella KPC. Para Acinetobacter MDR e Pseudomonas MDR, fatores de risco 

para infecção e colonização foram: tempo prolongado de hospitalização, 

internamento em UTI, ventilação mecânica, exposição a outros pacientes 

colonizados, uso de antibióticos de amplo espectro, gravidade da doença de base, 

recente cirurgia e procedimentos invasivos. (PLAYFORD 2007, ALOUSH 2006). 

 Um estudo de coorte foi realizado em uma UTI na Grécia para o 

reconhecimento de características clínicas e fatores de risco para os pacientes com 

bacteremia por BGN-MDR. Nesse estudo, Diabetes mellitus foi identificado como 

fator associado à aquisição de BGN-MDR e maioria dos episódios (78%) foram 

associados na UTI ao uso prolongado de Ventilação Mecânica e internamento 

hospitalar prévio (MICHALOPOULOS et al 2011).  

 Uma coorte de pacientes internados em UTI no pós-operatório de cirurgia 

geral mostrou que os pacientes que receberam antibioticoterapia nos 3 meses 

prévios à internação atual tinham um risco 3,8 vezes maior de apresentarem 

infecção por BNG-MDR. Esse estudo também mostrou que cada dia de uso de 

carbapenêmico no internamento atual na UTI aumentou o risco de infecção por 

BGN-MDR em 9% (ALEXIOU et al 2012). 
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 Em Taiwan foram acompanhados 209 pacientes com infecção ou colonização 

por Acinetobacter baumannii sensível a Imipenem. Destes 23,4% passaram a 

apresentar Acinetobacter resistente a Imipenem em culturas subsequentes, com o 

uso de carbapenêmicos sendo fator de risco independente para o surgimento da 

resistência bacteriana (YE et al 2010). 

 A importância do tempo no surgimento de resistência bacteriana em UTI fica 

evidente quando se demonstra que os principais fatores de risco são potencializados 

quando da exposição prolongada. Todavia, ainda não está bem esclarecida a 

importância dos fatores no tempo até o surgimento BGN-MDR nos pacientes de UTI. 

Uma observação em relação aos fatores de risco é que poucos estudos, na literatura 

pesquisada, citam o tempo até a detecção da BGN-MDR para os pacientes sob 

risco. Nseir et al (2007) relataram em um caso-controle retrospectivo que o tempo 

médio entre a admissão e a primeira cultura positiva MDR foi 12 +- 9 dias. Por outro 

lado, a maioria dos estudos com relação aos fatores de risco e BGN-MDR são 

retrospectivos e não foram encontrados estudos que relacionem os fatores tempo-

dependentes à aquisição desses agentes em adultos. Mello et al (2010) encontraram 

que fatores associados ao tempo até aquisição de infecção de corrente sanguínea 

foram idade menor que 2 anos, escore z peso-idade menor que -2 e uso de cateter 

venoso central, em UTI pediátrica do Recife.  

Um estudo de coorte prospectivo pode ajudar a responder a questões onde o 

tempo é a variável de interesse. Através de análise estatística de sobrevida, pode 

ser pesquisado o tempo até o aparecimento de um evento e também quais os 

fatores que influenciam nesse tempo até o desfecho esperado.  

 Para tentar responder a essas questões, o presente estudo se propõs a ser 

uma coorte prospectiva em UTI Geral de adulto, onde o evento esperado é o 

surgimento de BGN-MDR (detectada como colonização e/ou infecção) nos pacientes 

internados na UTI. Dessa forma, pode ser avaliado o tempo até o surgimento desses 

patógenos, bem como os fatores que influenciam nesse tempo. 
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3 - PERGUNTA CONDUTORA 

 

 Para melhor compreensão, a pergunta condutora foi desmembrada nas 

seguintes questões: 

 Qual a incidência de colonização e infecção por bactérias Gram-negativas 

multidroga resistentes em pacientes de UTI? 

 Quais as espécies bacterianas Gram-negativas multidroga resistentes e seu 

perfil de resistência antimicrobiana isoladas em swabs e culturas de pacientes 

de UTI?  

 Qual o intervalo de tempo, a partir da admissão na UTI, até o surgimento de 

bactérias Gram-negativas multidroga resistentes em pacientes de UTI?  

 Quais os fatores associados ao tempo para surgimento de bactérias Gram-

negativas multidroga resistentes em pacientes de UTI? 
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4- OBJETIVOS  

 

4.1. Geral  

 

 Estimar a taxa de incidência de colonização e de infecção por BGN-MDR, 

identificar essas espécies bacterianas e seu perfil de resistência antimicrobiana, 

determinar o intervalo de tempo, a partir da admissão na UTI, até o surgimento 

dessas bactérias e verificar a associação entre fatores intrínsecos e extrínsecos ao 

paciente e o tempo para o surgimento de BGN-MDR em pacientes de duas UTI 

gerais (uma pública e uma privada) em Recife no segundo semestre do ano de 

2011. 

 

4.2. Específicos  

 

 Em pacientes de duas UTI gerais (uma pública e uma privada) em Recife no 

segundo semestre do ano de 2011: 

 

 Estimar a taxa de Incidência de colonização e de infecção por BGN-MDR. 

 Identificar as espécies de BGN-MDR isoladas e seu perfil de resistência 

antimicrobiana. 

 Determinar o intervalo de tempo, a partir da admissão na UTI, até o 

surgimento de BGN-MDR. 

 Verificar a associação entre o tempo para o surgimento de infecção e/ou 

colonização por BGN-MDR e os seguintes fatores: 

           - intrínsecos (idade, sexo, procedência da admissão na UTI, motivo de 

admissão na UTI, escore APACHE II, doenças associadas, presença de infecção, 

internamentos recentes e uso de antibióticos nos últimos 3 meses) 

          - extrínsecos (procedimentos invasivos, medicações, permanência na UTI) e 

seus respectivos intervalos de duração. 

  

 

. 
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5- MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 5.1. Desenho do estudo  

  

 Foi desenvolvido um estudo de coorte prospectivo, onde foram 

acompanhados todos os pacientes internados em duas UTI gerais (uma pública e 

uma privada), que permaneceram internados por mais de 48 horas a partir da 

admissão, por um período de seguimento máximo de até 28 dias de internamento na 

UTI. Foram avaliados o surgimento de colonização e/ou infecção por BGN-MDR e a 

presença de fatores de risco para o seu desenvolvimento. Tratava-se de uma coorte 

dinâmica e sua definição era o fato de estar internado na UTI por mais de 48 horas. 

A comparação entre expostos e não expostos foi feita internamente através de 

grupos pacientes com e sem determinada variável em questão. Quando o objeto de 

interesse é o tempo, um estudo de coorte prospectivo permite obter as informações 

de forma a serem avaliadas através de uma análise de sobrevida. Esta técnica 

estatística tem especial importância quando o estudo pretende avaliar a 

probabilidade de ocorrência do evento ao longo tempo, estimar a taxa de incidência 

e modelar o efeito das covariáveis no tempo para o desfecho. 

      

5.2. Local do estudo 

 

 O estudo foi desenvolvido na cidade do Recife, Pernambuco, em dois 

hospitais terciários que atendem casos de alta complexidade, ambos tendo 

emergências como principal porta de entrada para os pacientes de demanda 

espontânea. Cada hospital conta com unidades de terapia intensiva que atendem 

aos pacientes críticos da própria instituição e aqueles encaminhados de outros 

serviços. O estudo foi realizado em duas unidades de terapia intensiva geral (clínica 

e cirúrgica), sendo uma da rede pública de saúde e outra da rede privada de 

assistência. O Hospital Agamenon Magalhães (hospital público) dispõe de 16 leitos 

de UTI Geral enquanto a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Esperança 

(hospital privado) possui 15 leitos.  

 O Hospital Agamenon Magalhães é um hospital terciário que faz parte do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde. 

Com programas de residências médica, de enfermagem e de fisioterapia, constitui 
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uma referência na rede pública para os pacientes de alta complexidade nas áreas de 

Cardiologia, Clínica Médica e Obstetrícia. Conta com uma UTI Geral (pacientes 

clínicos, cirúrgicos e obstétricos), uma Unidade Coronariana e uma UTI Neonatal. A 

taxa de ocupação média dos leitos da UTI Geral fica em torno de 90%. Os 16 leitos 

são distribuídos em um grande salão, com uma distância mínima de 2 metros entre 

eles, sendo que existem 2 leitos com possibilidade de isolamento respiratório. São 

reservados 2 leitos para cirurgias eletivas do hospital. A assistência na UTI geral 

dispõe de uma gerente médica, uma gerente de enfermagem, dois médicos 

diaristas, e uma equipe multidisciplinar diarista com fonoaudiólogo e nutricionista. 

Em cada turno de plantão de 12h, conta com dois médicos plantonistas, dois 

enfermeiros, dois fisioterapeutas e técnicos de enfermagem na proporção de um 

técnico para cada dois pacientes internados. Por determinação da gerência médica 

da UTI, em comum acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) do hospital, todos os pacientes admitidos são tratados com medidas de 

precaução de contato e assim permanecem durante o internamento. Existe a rotina 

de coleta de cultura de vigilância (swabs retal e nasal) em todos os pacientes 

internados, uma vez por semana. As visitas multidisciplinares acontecem 

diariamente e definem condutas, assim como a necessidade de esquemas 

antibióticos, culturas e outros exames complementares. Existe a preocupação em 

diminuir riscos aos pacientes internados, entre eles o de infecção relacionada à 

assistência, através de medidas implementadas e reforçadas por campanhas e 

protocolos. 

 O Hospital Esperança faz parte de rede privada de atendimento à saúde e 

dispõe de equipamentos e estrutura para tratar de casos de alta complexidade. Tem 

um programa de residência médica em Terapia Intensiva e conta com uma UTI 

Geral, uma Unidade Coronária e uma UTI Pediátrica. A UTI Geral tem 15 leitos 

separados fisicamente em setores de acordo com a indicação de internação, o setor 

de origem do paciente e a presença de germes resistentes diagnosticados, sendo 

um leito de isolamento respiratório. A média de ocupação dos leitos da UTI Geral é 

acima de 90%. A equipe assistencial em cada turno de plantão de 12 horas é 

formada por 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e um técnico de 

enfermagem para cada 2 pacientes. Existem ainda 2 médicos diaristas que fazem 2 

visitas por dia com a equipe de plantão, além de apoio de nutricionistas, 

fonoaudiólogos e psicólogos. A condução clínica dos pacientes é feita pela equipe 
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da UTI, juntamente com os médicos assistentes de cada doente. Nas visitas diárias 

são definidas condutas que incluem troca de esquemas antimicrobianos e solicitação 

de culturas. A gerência médica, de enfermagem e de fisioterapia são responsáveis 

pela elaboração e implementação de rotinas e protocolos que visam a qualidade do 

atendimento e a redução de riscos. A CCIH do hospital, em conjunto com as 

gerências da unidade, desenvolve um trabalho especial com foco na prevenção e 

diminuição dos índices de infecção relacionada à assistência. Medidas como a 

coleta semanal de cultura de vigilância (swabs retal e nasal) e protocolos de 

prevenção de infecções são bem estabelecidas na rotina da instituição. A gestão 

hospitalar vem passando por um processo de Acreditação e atualmente é certificada 

como nível II pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). 

Ambos os hospitais contam com laboratório de microbiologia no próprio 

serviço, para onde são encaminhados espécimes e materiais dos pacientes 

internados. A solicitação de culturas e swabs de rotina parte da equipe assistencial 

de cada UTI. Estes laboratórios têm infra-estrutura adequada para a execução do 

exame direto e cultura com antibiograma automatizados. Em termos de 

equipamentos, os laboratórios possuem freezer -70oC, -20oC, refrigerador, estufa 

bacteriológica, forno, cabine de segurança classe 2, centrifuga clínica, banho maria, 

balança, agitador magnético, e aparato para a realização da detecção e 

antibiograma automatizados das bactérias. Os laboratórios dispõem de técnicos do 

quadro permanente envolvidos na rotina de diagnóstico, possuem procedimentos 

operacionais padrão que garantem a qualidade das atividades e condições de 

trabalho dentro das normas de biossegurança. 

 

 5.3. População do estudo 

 

 A população do estudo foi constituída por pacientes adultos, de ambos os 

sexos, admitidos nas UTI gerais do Hospital Agamenon Magalhães e Hospital 

Esperança, em Recife, Pernambuco, que deram entrada na UTI no período de 15 de 

julho de 2011 a 15 de janeiro de 2012. Durante o período de 16 de janeiro até o 

prazo máximo de 12 de fevereiro de 2012 (28 dias de acompanhamento), foram 

seguidos aqueles pacientes admitidos até o dia 15 de janeiro de 2012, último dia 

para inclusão no estudo. 
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O Hospital Agamenon Magalhães atende principalmente pacientes do Recife 

e região metropolitana, além dos pacientes encaminhados de municípios do interior 

do Estado. A maioria dos doentes procura atendimento nas áreas de Clínica Médica, 

Cardiologia e Obstetrícia. Na UTI Geral predominam os internamentos clínicos, mas 

existem leitos de pós-operatório para cirurgias eletivas. Boa parte dos pacientes são 

oriundos da Emergência, onde permanecem “internados” por período de tempo 

variável, devido a demanda reprimida por vaga de UTI. 

No Hospital Esperança, a maioria dos pacientes são usuários de planos de 

saúde e procuram atendimento principalmente nas áreas de Cirurgia, Clínica 

Médica, Cardiologia, Trauma, Pediatria e Neurologia. Grande parte da população 

atendida é do Recife e cidades circunvizinhas, mas existem também pacientes do 

interior do Estado e estados vizinhos. Os internamentos na UTI Geral são 

principalmente de pacientes clínicos e cirúrgicos. O principal setor de origem dos 

pacientes é a Emergência, onde é realizada uma triagem inicial, e os pacientes 

permanecem por pouco tempo até serem encaminhados ao setor de destino. 

 

5.4. Critérios de Inclusão 

 

Todos os pacientes que estejam internados nas UTI gerais do Hospital 

Agamenon Magalhães e do Hospital Esperança, admitidos entre 15 de julho de 2011 

e 15 de janeiro de 2012,  

          E 

que tenham autorização para participar do estudo, através de assinatura por seus 

responsáveis do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do estudo. 

(APÊNDICE  A). 

 

5.5. Critérios de Exclusão 

  

 Serão excluídos do estudo os pacientes que saírem da UTI (alta, óbito ou 

transferência) com menos de 48h de internamento,  

        OU 

 aqueles cujas culturas ou swabs da admissão na UTI já identifiquem BGN-MDR. 
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5.6. Definição de Termos e Variáveis 

 

Definição de termos 

 

BGN-MDR: bactérias Gram-negativas resistentes a pelo menos um antibiótico de 3 

ou mais classes diferentes, ou aquelas com resistência intrínseca a múltiplas classes 

de drogas. Esta definição baseia-se na utilizada em trabalho de revisão (SHORR 

2009) e também é a mesma adotada pelas Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) dos hospitais envolvidos. Os patógenos podem ser do grupo das 

enterobactérias ou bacilos não-fermentadores. 

Colonização por BGN-MDR: exame de swab positivo para BGN-MDR. Os sítios de 

colonização pesquisados no presente estudo foram retal e nasal. 

Infecção por BGN-MDR: cultura positiva para BGN-MDR, com sinais clínicos de 

infecção (diagnosticados pela equipe médica assistente), podendo ser obtida nos 

seguintes materiais cultivados: sangue, urina, secreção traqueal, líquido abdominal, 

líquor, ferida operatória, fragmento de tecido, ponta de cateter venoso central. 

Desfecho: presença de colonização e/ou infecção (o que for identificado primeiro) 

por BGN-MDR durante o período de acompanhamento do estudo (desde a admissão 

à UTI até o máximo de 28 dias de internamento na UTI). 

Censura: não acontecimento do desfecho durante o período de observação do 

estudo. Possibilidades de censura: alta da UTI, óbito, transferência para outro 

serviço ou alcance do tempo máximo de observação previsto (28 dias de 

internamento na UTI). 

 

Categorização das variáveis 

 

Variável resposta (dependente): tempo (em dias) até o surgimento de colonização 

e/ou infecção (o que acontecer primeiro) por BGN-MDR. Este intervalo de tempo é 

contado a partir da data de admissão do paciente na UTI. Categorizada como 

variável contínua. 

Desfecho: surgimento de swab ou cultura positiva para BGN-MDR. Categorizada 

como variável dicotômica: Sim ou Não 

Censura: não acontecimento do desfecho. Categorizada como variável dicotômica: 

Sim ou Não 
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Condição de saída do estudo: motivo pelo qual o paciente deixa de ser 

acompanhado. Categorizada em: Alta da UTI; Óbito; Transferência da UTI; Atingiu 

tempo máximo de acompanhamento (28 dias); Swab ou cultura positiva para BGN-

MDR 

Data de internação no hospital: dia/mês/ano em que o paciente deu entrada no 

Hospital. 

Data de admissão na UTI: dia/mês/ano em que o paciente deu entrada na UTI. 

Data de saída do estudo: dia/mês/ano em que o paciente deixou de ser 

acompanhado no estudo, por ter atingido ou o desfecho ou uma das causas de 

censura. 

Tempo de permanência na UTI: número de dias entre a data de admissão na UTI e 

a data de saída do estudo. 

 

Variáveis independentes: 

Foram neste estudo agrupadas da seguinte maneira:  

a) Demográficas: 

- Idade: em anos.  

- Sexo: categorizada em Masculino ou Feminino 

- Procedência: local de moradia atual do paciente. Categorizada em:  

Recife; Região Metropolitana; Interior de Pernambuco; Outro estado. 

 

b) Clínicas: 

- Setor de origem: setor de onde o paciente veio encaminhado para a UTI. 

Categorizada em: Emergência; Bloco Cirúrgico; Enfermaria/Apartamento; Outra UTI. 

- Motivo da admissão na UTI: motivação pela qual o paciente foi encaminhado à 

UTI, definido pelo pesquisador com base nos dados da admissão no prontuário. É 

possível haver mais de um motivo de admissão para o mesmo paciente. 

Categorizada em: pós-operatório; instabilidade hemodinâmica; insuficiência 

respiratória; rebaixamento de nível de consciência; monitorização. 

- Gravidade: estimada através do Escore APACHE II, calculado pela equipe médica 

da UTI, com os dados das primeiras 24 horas de internamento na UTI. Categorizada 

como variável quantitativa discreta. 

- Doenças associadas: diagnósticos referidos pelo paciente, seus acompanhantes 

ou médicos assistentes e anotados no prontuário de admissão na UTI. Mais de um é 
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possível para o mesmo paciente. São consideradas comorbidades e não era 

necessária confirmação clínica complementar. As principais listadas abaixo foram: 

Hipertensão arterial sistêmica 

Diabetes melitus 

Asma brônquica 

Insuficiência renal crônica (com ou sem necessidade de diálise) 

Doença hepática crônica 

Insuficiência Cardíaca 

Doença arterial coronariana 

Neoplasia 

AIDS 

Demência 

Outras. ____________________ 

- Presença de infecção (à admissão na UTI): foco infeccioso suspeito ou 

confirmado, referido pela equipe médica da UTI no prontuário de admissão do 

paciente na UTI. Podia ser baseado em critérios clínicos e não havia necessidade de 

confirmação microbiológica. Categorizada como dicotômica: Sim ou Não 

- Local da Infecção: sítio provável do foco infeccioso suspeito ou confirmado na 

admissão à UTI e referido pela equipe médica da UTI em prontuário. Podia ser 

baseado em critérios clínicos e não havia necessidade de confirmação 

microbiológica. Mais de um é possível para o mesmo paciente.  Categorizada em: 

Infecção do trato respiratório 

Infecção do trato urinário 

Infecção de corrente sanguínea  

Infecção associada a cateter venoso central 

Infecção de Pele e partes moles 

Infecção Intrabdominal 

Infecção de sítio cirúrgico 

Infecção Puerperal 

Infecção do sistema nervoso central 

Osteomielite/Infecção de prótese 

Endocardite Infecciosa 

Foco indeterminado 
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- Sepse/Choque séptico (à admissão na UTI): presença de sepse ou choque 

séptico diagnosticado na admissão à UTI e referido pela equipe médica da UTI em 

prontuário. Categorizada como dicotômica: Sim ou Não 

- Internamento hospitalar nos últimos 90 dias: relato de internamento hospitalar 

nos últimos 90 dias antes da admissão à UTI. Informação coletada pelo pesquisador 

junto ao paciente ou acompanhantes ou no prontuário médico. Categorizada como 

dicotômica: Sim ou Não 

- Uso de Antimicrobiano nos últimos 30 dias: relato de uso de antibiótico (por 2 

ou mais dias) nos últimos 30 dias antes da admissão à UTI. Informação coletada 

pelo pesquisador junto ao paciente ou acompanhantes ou no prontuário médico. 

Categorizada como dicotômica: Sim ou Não 

- Novo episódio infeccioso (diagnosticado durante internamento na UTI): 

presença de foco infeccioso suspeito ou confirmado, referido pela equipe médica da 

UTI no prontuário do paciente durante o internamento na UTI. Podia ser baseado em 

critérios clínicos e não havia necessidade de confirmação microbiológica, mas havia 

demandado uma terapia antimicrobiana. De acordo com o possível foco infeccioso, 

categorizado em:  

Infecção do trato respiratório 

Infecção do trato urinário 

Infecção de corrente sanguínea  

Infecção associada a cateter venoso central 

Infecção de Pele e partes moles 

Infecção Intrabdominal 

Infecção de sítio cirúrgico 

Infecção Puerperal 

Infecção do sistema nervoso central 

Osteomielite/Infecção de prótese 

Endocardite Infecciosa 

Foco indeterminado 

- Sepse/Choque séptico (diagnosticado durante o internamento na UTI): 

presença de sepse ou choque séptico diagnosticado durante o internamento na UTI 

e referido pela equipe médica da UTI em prontuário. Categorizada como dicotômica: 

Sim ou Não 
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c) Procedimentos Invasivos:  

Realizados durante o internamento na UTI. 

- uso de cateter venoso central: presença de cateter venoso em veia central, 

podendo o cateter ser mono-lúmen, duplo-lúmen ou triplo-lúmen. Categorizado como 

dicotômica:           Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de 

informação de prontuário ou observação direta. Pode acontecer mais de uma vez 

durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- uso de sonda vesical de demora: presença de cateter vesical de demora em trato 

urinário. Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo 

pesquisador através de informação de prontuário ou observação direta. Pode 

acontecer mais de uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- uso de tubo oro-traqueal: presença de tubo oro-traqueal em via aérea. 

Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador 

através de informação de prontuário ou observação direta. Pode acontecer mais de 

uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

 - uso de traqueóstomo: presença de traqueóstomo em via aérea. Categorizado 

como dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de 

informação de prontuário ou observação direta. Pode acontecer mais de uma vez 

durante o período do estudo. 

- uso de ventilatória mecânica invasiva: uso de assistência ventilatória mecânica 

invasiva. Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo 

pesquisador através de informação de prontuário ou observação direta. Pode 

acontecer mais de uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

 - uso de terapia dialítica: uso de terapia dialítica através de técnica de 

hemodiálise, hemofiltração ou diálise peritoneal. Categorizado como dicotômica: Sim 

ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de informação de prontuário 

ou observação direta. Pode acontecer mais de uma vez durante o período do 

estudo. 

Tempo de duração: número de dias em que houve sessão;  
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 - uso de sonda enteral ou gástrica: presença de sonda em trato digestivo, via 

nasal ou oral, em posição enteral ou gástrica. Categorizado como dicotômica: Sim 

ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de informação de prontuário 

ou observação direta. Pode acontecer mais de uma vez durante o período do 

estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- uso de dreno torácico: presença de dreno em espaço pleural, conectado a um 

coletor sob selo d’água. Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada 

diariamente pelo pesquisador através de informação de prontuário ou observação 

direta. Pode acontecer mais de uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- cirurgia/re-operação: realização de procedimento cirúrgico, eletivo ou de 

urgência, de pequeno ou grande porte, por cirurgião (Obs: punção venosa central 

não foi considerada cirurgia/re-operação neste estudo). Categorizado como 

dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de 

informação de prontuário ou observação direta. Pode acontecer mais de uma vez 

durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

 

d) Medicações/Hemoderivados: 

Administrados durante o internamento na UTI. 

- uso de antimicrobiano: uso de terapia antimicrobiana, em caráter profilático ou 

terapêutico, prescrito pela equipe da UTI ou médicos assistentes, durante o 

internamento na UTI. Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada 

diariamente pelo pesquisador através de informação de prontuário ou prescrição 

médica. Pode acontecer mais de uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- antimicrobianos usados: nome farmacológico da droga antimicrobiana utilizada 

durante o internamento na UTI. Variável categórica (nome da droga). Anotada pelo 

pesquisador a data de início e fim do uso de cada droga, através de informação de 

prontuário ou prescrição médica. Pode haver mais de uma droga, com seus 

respectivos intervalos de tempo de utilização. Tempo de utilização: em dias;  

- número de antimicrobianos usados: número de drogas antimicrobianas 

utilizadas durante o período de internamento na UTI.  
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- Nutrição Parenteral Total: suporte nutricional através de fórmulas administradas 

em acesso venoso central. Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada 

diariamente pelo pesquisador através de informação de prontuário ou prescrição 

médica. Pode acontecer mais de uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

 - Corticosteróide sistêmico: uso de corticosteroides de ação sistêmica pelas vias 

oral, venosa ou intra-muscular. Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. 

Anotada diariamente pelo pesquisador através de informação de prontuário ou 

prescrição médica. Pode acontecer mais de uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- Imunossupressores: uso de drogas com ação imunossupressora sistêmica. 

Categorizado como dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador 

através de informação de prontuário ou prescrição médica. Pode acontecer mais de 

uma vez durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias;  

- Hemotransfusão: uso de hemoderivados (Concentrado de hemácias, Plasma 

Fresco ou Concentrado de Plaquetas), aplicados por via endovenosa e dispensados 

pelos Bancos de Sangue dos respectivos hospitais. Categorizado como dicotômica:             

Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de informação de 

prontuário ou prescrição médica. Pode acontecer mais de uma vez durante o 

período do estudo. 

Tempo de duração: numéro de dias onde houve transfusão;  

- Drogas vasoativas: uso de drogas vasoativas (Noradrenalina, Dopamina, 

Adrenalina), em qualquer dosagem, durante o internamento na UTI. Categorizado 

como dicotômica: Sim ou Não. Anotada diariamente pelo pesquisador através de 

informação de prontuário ou prescrição médica. Pode acontecer mais de uma vez 

durante o período do estudo. 

Tempo de duração: em dias; 

 

e) Microbiológicas: 

- realização de culturas: coleta de amostras de materiais biológicos para exame 

microbiológico, de acordo com suspeita clínica de infecção. Solicitadas pela equipe 

da UTI ou médicos assistentes. Anotada pelo pesquisador a data de coleta de cada 
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cultura através de informação de prontuário. Pode haver várias culturas solicitadas 

ao longo do internamento na UTI. Categorizada conforme o tipo de material:  

hemocultura 

urocultura 

cultura de secreção traqueal 

cultura de ponta de cateter central 

cultura de líquido abdominal 

cultura de ferida operatória 

cultura de líquor 

cultura de fragmento/tecido 

- espécies isoladas nas culturas: nome do microorganismo isolado no material 

através de exame automatizado e/ou manual. Variável categórica. 

- perfil de resistência do microorganismo: resultado do antibiograma do 

microrganismo isolado, testado pelo método automatizado. Foi decidido anotar e 

enfatizar as drogas às quais o agente isolado era resistente. Variável categórica 

(nome da droga). 

- realização de swab (admissão): coleta de amostras de materiais biológicos para 

exame microbiológico, nos pacientes incluídos no estudo, nas primeiras 48 horas do 

internamento na UTI. Solicitadas pelo pesquisador ou equipe da UTI ou médicos 

assistentes. Anotada pelo pesquisador a data de coleta do swab através de 

informação de prontuário. Categorizada conforme o tipo de material: retal ou nasal. 

- realização de swab (vigilância): coleta de amostras de materiais biológicos para 

exame microbiológico, em intervalos semanais de acordo com a rotina do serviço. 

Solicitadas pela equipe da UTI ou médicos assistentes. Anotada pelo pesquisador a 

data de coleta de cada swab através de informação de prontuário. Pode haver vários 

swabs solicitadas ao longo do internamento na UTI. Categorizada conforme o tipo de 

material: retal ou nasal. 

 

f) Outros: 

- tempo de permanência na UTI: número de dias, a partir da admissão, em que o 

paciente internado na UTI; variável contínua. 

- tempo de hospitalização prévia ao internamento na UTI: número de dias entre a 

admissão no hospital e a admissão na UTI; variável contínua. 
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5.7. Operacionalização da pesquisa 

  

 Nos pacientes incluídos no estudo, a coleta de dados foi iniciada após o 

responsável pelo paciente ter sido esclarecido dos objetivos da pesquisa e ter 

assinado o Termo de Consentimento (APÊNDICE A). O Formulário de Coleta de 

Dados (APÊNDICE B) foi então aplicado pelo pesquisador ou uma colaboradora, 

que visitavam diariamente as UTI. 

Os dados eram coletados diariamente através do Formulário desenvolvido 

para a pesquisa, baseado em modelos utilizados em estudos semelhantes, que 

buscava informações clínicas, laboratoriais e epidemiológicas contidas no prontuário 

médico e/ou em entrevistas com a equipe da UTI e/ou em observação direta do 

pesquisador. Por se tratar de um estudo de sobrevida, ênfase especial foi dada no 

registro das datas de início e fim das variáveis estudadas. 

Foram solicitados pelo pesquisador ou pela equipe médica assistente swabs 

retal e nasal de todos os pacientes incluídos no estudo nas primeiras 48 horas de 

internamento na UTI, contadas a partir da admissão na Unidade (swabs da 

admissão). Os swabs foram repetidos com periodicidade máxima de 7 dias até a 

saída do paciente do estudo (seja por ter atingido desfecho ou censura), conforme 

rotina dos serviços (havia um dia fixo na semana onde eram coletados swabs de 

vigilância de todos os pacientes internados, solicitados pela equipe médica, em cada 

uma das UTI). Culturas de admissão e também durante o internamento na UTI foram 

solicitadas pela equipe assistente do doente sempre que havia suspeita clínica de 

infecção, e de acordo com o sítio provável. Os materias coletados eram 

encaminhados aos laboratórios de microbiologia de cada hospital, onde eram 

analisados pelo método automatizado (no hospital público o aparelho utilizado é o 

BD Phoenix; e no hospital privado utiliza-se o Vitek 2, da Biomerieux), com liberação 

do perfil de resistência e da Concentração Inibitória Mínima. As bactérias 

identificadas como MDR, eram novamente analisadas, desta vez através de método 

manual onde eram realizados teste para confirmação dos mecanismos de 

resistência, de acordo com as normas do Clinical Laboratory Standards Institute 

(CLSI). Os resultados de exames de microbiologia eram resgatados pelo 

pesquisador (ou colaboradora) diretamente nos laboratórios de cada hospital e 

incluídos no Formulário de Coleta de Dados do paciente, com ênfase na anotação 

da data da coleta e nos resultados de drogas resistentes do antibiograma. 
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Uma vez preenchidos e finalizados os Formulários, os dados eram digitados 

pelo pesquisador e armazenados eletronicamente em banco de dados desenvolvido 

para o estudo, que levava em conta as variáveis tempo-dependentes, criando várias 

linhas para um mesmo paciente. Foi empregada a dupla digitação e validação dos 

dados através do Validate. 

 

5.8. Análise estatística 

 

   Foi realizada uma análise de sobrevida, pois a variável resposta é o tempo 

até a ocorrência de um determinado evento. Dessa forma, os objetivos do estudo 

eram avaliar a probabilidade de ocorrência do evento (colonização e/ou infecção por 

BGN-MDR) ao longo tempo, estimar a taxa de incidência e modelar o efeito das 

covariáveis no tempo para o desfecho. Como a questão do tempo era muito 

importante nesse estudo, os dados das variáveis mais relevantes tinham sempre as 

datas de início e fim anotadas.  

Foi realizada uma coorte dinâmica e sua definição era o fato de estar 

internado na UTI por mais de 48 horas. A comparação entre expostos e não 

expostos à determinada condição era feita internamente através de grupos de 

pacientes com e sem a variável em questão. Para análise estatística que levasse em 

consideração a variação dos riscos ao longo do tempo, foi realizada uma análise de 

sobrevida. As estatísticas foram apresentadas de forma descritiva pelas medidas de 

frequência quando a variável foi categórica, e pela média com seu respectivo desvio 

padrão quando a variável foi do tipo quantitativa. Foi feita uma análise de sobrevida 

do desfecho infecção/colonização por BGN-MDR, calculadas as taxas de incidência 

com seus respectivos intervalos de confiança. O estimador A curva de Kaplan-Meier 

foi utilizado para estimar a probabilidade de sobrevida e a mediana do tempo de 

sobrevida para o surgimento de BGN-MDR. O teste de log-rank foi utilizado para 

comparar as curvas de sobrevida acumulada entre os grupos. A regressão de Cox 

foi aplicada a fim de estimar o Harzard Ratio e seus respectivos intervalos de 

confiança. Foi testada a hipótese de proporcionalidade do risco ao longo do tempo 

pelos resíduos de Schoenfeld. A significância estatística adotada para a condição de 

entrada no modelo multivariado foi de 20% (p < 0,20), tendo como critério de saída 

uma significância superior a 10% (p>0,10). O método utilizado para modelagem 
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multivariada foi stepwise no modo foward. O software utilizado foi o STATA na 

versão 12.0. 

 

5.9. Considerações éticas 

 

O projeto foi encaminhado para avaliação pelo Comitê de Ética do Hospital 

Agamenon Magalhães antes do início do estudo, e aprovado segundo parecer em 

anexo (ANEXO A). Só a partir dessa aprovação, foi iniciada a coleta de quaisquer 

informações. 

Foi solicitado consentimento livre e informado quanto à participação no 

estudo, de forma escrita, para cada responsável pelo paciente, assegurando a total 

confidencialidade das informações captadas durante o estudo e, garantindo o uso 

dos resultados exclusivamente para fins científicos.  

 

Riscos e benefícios para o participante: Por tratar-se de estudo observacional não 

houve riscos aos participantes da pesquisa já que não foram realizadas 

intervenções. Os exames de culturas e swabs fazem parte da rotina de assistência 

de ambas as UTI. Os benefícios são os de possibilitar avaliar o tempo para o 

surgimento de bactérias Gram-negativas multi-droga-resistentes e os fatores de risco 

para tal situação, permitindo traçar o perfil epidemiológico das Unidades e, assim, 

otimizar estratégias de controle de infecção associada à assistência, com ênfase em 

medidas de prevenção e uso racional de antimicrobianos. 

  

5.10. Limitações metodológicas do estudo 

 

Uma limitação do estudo é o fato de ter sido realizado em apenas duas 

Unidades de Terapia Intensiva, o que não permite a generalização dos resultados 

encontrados. O curto período de desenvolvimento da pesquisa também pode ter 

comprometido a quantidade de pacientes com cultura positiva para germe multi-

resistente. Fatores de risco para aquisição de infecção relacionada à assistência, 

como a estrutura física a e qualidade do processo de trabalho, não foram analisados 

nesse trabalho. Contudo, os pacientes em cada uma das UTI foram considerados 

como expostos a esses riscos de forma semelhante dentro da cada instituição. 
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6 . RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados na forma de um artigo original. 
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6.1. ARTIGO ORIGINAL 

Fatores associados ao tempo para o surgimento de bactérias Gram-negativas 

multidroga resistentes em pacientes críticos: um Estudo Prospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo a ser submetido à Revista American Journal of Infection Control* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Apresentado segundo as normas do American Journal of Infection Control atualizadas em 

Maio 2012. 
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Fatores associados ao tempo para o surgimento de bactérias Gram-negativas 

multidroga resistentes em pacientes críticos: um Estudo Prospectivo 

 

RESUMO 

As bactérias Gram-negativas multidroga-resistentes (BGN-MDR) têm sido um 

problema em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo o mundo. Este estudo foi 

desenvolvido em duas UTI gerais em Recife, com o objetivo de analisar o tempo até 

aquisição de infecção/colonização por BGN-MDR e a influência dos fatores de risco 

nesse tempo. MÉTODOS: Estudo de coorte prospectivo, com análise estatística de 

sobrevida. Todos os pacientes internados por mais de 48 horas nessas duas UTI, no 

segundo semestre de 2011, foram seguidos por um período máximo de 28 dias, ou 

até a positivação de cultura/swab para BGN-MDR. Foi coletado swab na admissão e 

semanalmente, além das culturas solicitadas pela equipe médica assistente, de 

acordo com suspeita clínica de infecção. RESULTADOS: Dos 177 pacientes 

incluídos no estudo, 56 tiveram cultura ou swab positivos para BGN-MDR, uma taxa 

de incidência de 3,6 casos/100 pacientes-dia. O tempo mediano de sobrevida até 

atingir o desfecho foi 14 dias. Após análise multivariada, internamento hospitalar 

prévio, uso prévio de antibióticos e ventilação mecânica permaneceram como 

fatores de risco para BGN-MDR. CONCLUSÃO: Pacientes em ventilação mecânica, 

que usaram antibiótico previamente e que tiveram internamento hospitalar anterior 

apresentaram risco diário aumentado de surgimento de BGN-MDR na UTI. 

 

Palavras-chave: Bactérias Gram-Negativas. Resistência Microbiana a 

Medicamentos. Fatores de Risco. Unidade de Terapia Intensiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A resistência bacteriana aos antimicrobianos tem se tornado um dos maiores 

desafios nos cuidados de saúde nos últimos anos. Por todo o mundo, são descritas 

espécies bacterianas com mecanismos diversos de resistência que tem dificultado o 

manejo de infecções devido à limitação das possibilidades terapêuticas.1 Além do 

mais, o desenvolvimento de novas drogas não acompanha com a mesma velocidade 

as adaptações microbiológicas ao arsenal terapêutico atual. Nesse cenário, o 

surgimento de bactérias resistentes a várias classes de antimicrobianos, caracteriza 

um problema de saúde pública.2 A infecção por germes multirresistentes está 

associada a piores desfechos, como aumento de mortalidade e tempo prolongado 

de hospitalização. Por outro lado, também tem impacto no aumento dos custos da 

assistência.3 

Um grupo de patógenos que causa bastante preocupação são as bactérias 

Gram-negativas multidroga resistentes (BGN-MDR). Esses germes são 

especialmente importantes no ambiente hospitalar, e são cada vez mais apontados 

como causadores de infecções relacionadas à assistência. A situação é ainda mais 

crítica nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), onde doentes gravemente enfermos 

são expostos a vários procedimentos invasivos com quebra de barreira contra 

agentes agressores. Além disso, uma população de doentes críticos mais idosa e 

com múltiplas comorbidades encontra-se mais vulnerável aos germes resistentes. 

Por outro lado, é comum nas UTI o uso de múltiplos antibióticos e de amplo 

espectro. Todos esses fatores contribuem para a seleção de cepas multidroga-

resistentes (MDR), tornando as UTI os locais onde as BGN-MDR são mais 

encontradas nos serviços de saúde.4 

Ao redor do mundo, as espécies isoladas variam entre os hospitais, com 

prevalências diferentes em diversas UTI. Contudo, entre as BGN-MDR mais 

comumente descritas estão Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter 

spp, Acinetobacter baumanni e Pseudomonas aeruginosa. Quanto aos mecanismos 

de resistência, vem sendo relatado um aumento na incidência das enterobactérias 

produtoras de beta-lactamase de espectro extendido, das produtoras de 

carbapenemases, e até mesmo de bacilos não-fermentadores com resistência a 

carbapenêmicos e colistina. A identificação do perfil microbiológico de cada serviço é 

importante na escolha dos esquemas terapêuticos adequados, o que contribui para 
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o uso racional de antibióticos e para a diminuição da pressão de seleção de 

bactérias multirresistentes.5 

 Os principais fatores de risco para a aquisição de BGN-MDR nas UTI são 

comuns às principais espécies bacterianas e podem ser agrupados, para fins 

didáticos, como extrínsecos e intrínsecos ao paciente. Os intrínsecos são as 

características clínico-epidemiológicas descritas na admissão à UTI como idade, 

comorbidades e gravidade, além do uso prévio de antibióticos e presença de 

infecção ao ser admitido na UTI. Os fatores extrínsecos são aqueles relacionados ao 

ambiente e à assistência prestada, como o uso de procedimentos invasivos e 

medicações, como ventilação mecânica assistida, cateter venoso central e 

antibióticos.6 Os principais fatores de risco são os mesmos tanto para infecção, 

quanto para colonização por BGN-MDR, e por isso essas duas situações foram 

estudadas em conjunto no presente trabalho. 

A influência dos fatores de risco no tempo para a infecção/colonização por 

BGN-MDR, após o paciente ter sido admitido na UTI, ainda não está bem 

esclarecida. Poucos estudos prospectivos na literatura pesquisada referem-se à 

questão do tempo. Além disso, o papel do tempo de exposição a esses fatores de 

risco no surgimento das BGN-MDR também não está completamente elucidado. O 

presente estudo de coorte prospectivo, através de uma análise estatística de 

sobrevida, tem por objetivo analisar os principais fatores de risco e sua relação com 

o tempo para a aquisição de BGN-MDR em pacientes críticos de duas UTI gerais na 

cidade do Recife, Brasil.  

 

MÉTODOS 

 

 Foi desenvolvido um estudo de coorte prospectivo no período de 15 de julho 

de 2011 a 15 de janeiro de 2012, em duas UTI gerais (clínico-cirúrgica) de dois 

hospitais terciários, um público e um privado, na cidade do Recife. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães 

(protocolo número 46, CAAE-0038.0.236.000-11). 

 Neste estudo, a definição de BGN-MDR foi baseada na classificação usada 

em estudo de revisão sobre o tema7 e é também concordante com a que é adotada 

pela Comissão de Controle de Infeção Hospitalar (CCIH) dos hospitais participantes. 

Foram consideradas BGN-MDR aqueles germes Gram-negativos com resistência a 
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três ou mais antibióticos de classes diferentes testados em antibiograma 

automatizado. Os desfechos possíveis foram colonização (resultado de swab de 

vigilância retal ou nasal positivo para BGN-MDR) ou infecção (resultado de cultura 

de materiais biológicos positiva para BGN-MDR, solicitados pela equipe assistente 

da UTI, diante da suspeita clínica de infecção). 

 Todos os pacientes admitidos na UTI durante o período do estudo eram 

elegíveis, mas só foram incluídos aqueles cujo responsável assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a participação na pesquisa. Desse 

grupo, foram então excluídos aqueles que permaneceram menos de 48 horas 

internados na UTI e os pacientes cujo resultado de culturas ou swab de vigilância 

coletados nas primeiras 48 horas do internamento na UTI fossem positivos para 

BGN-MDR (Figura 1). O tempo máximo de acompanhamento de cada paciente no 

estudo foi de 28 dias. Os pacientes poderiam sair do estudo ao atingir o desfecho 

(colonização ou infecção por BGN-MDR) ou por uma das possibilidades de censura: 

alta da UTI, transferência da UTI, óbito, ou tempo máximo de acompanhamento de 

28 dias sem a identificação microbiológica de BGN-MDR. 

 Os pacientes foram acompanhados diariamente pelo pesquisador enquanto 

permaneceram no estudo. As informações eram obtidas através da observação 

direta, consulta a prontuário médico e anotações de enfermagem, e conversa com a 

equipe multidisciplinar de assistência na UTI e com familiares do paciente, quando 

possível. Os dados clínicos, epidemiológicos e microbiológicos eram anotados 

diariamente em uma Ficha de Coleta de Dados.  Dados relacionados aos 

procedimentos invasivos e uso de antimicrobianos tiveram suas datas de início e fim 

anotadas nessa Ficha. 

 De todos os pacientes do estudo foram coletados swab retal e nasal nas 

primeiras 48 horas de internamento na UTI. Estes eram solicitados pelo pesquisador 

ou pela equipe da UTI. Em ambas as UTI, havia a rotina de coleta semanal, em dia 

fixo, de swab retal e nasal, de vigilância para os germes resistentes. Nesse caso, a 

solicitação dos exames ficava a cargo da equipe assistente da UTI. Além disso, 

sempre que havia suspeita clínica de infecção, eram solicitadas culturas pelos 

médicos da assistência, de acordo com os sítios prováveis de infecção. Os materias 

coletados eram encaminhados aos laboratórios de microbiologia de cada hospital, 

onde eram analisados pelo método automatizado (no hospital público o aparelho 

utilizado é o BD Phoenix; e no hospital privado utiliza-se o Vitek 2, da Biomerieux), 
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com liberação do perfil de resistência e da Concentração Inibitória Mínima. As 

bactérias identificadas como MDR, eram novamente analisadas, desta vez através 

de método manual onde eram realizados teste para confirmação dos mecanismos 

de resistência, de acordo com as normas do Clinical Laboratory Standards Institute 

(CLSI).  

O objetivo do estudo foi avaliar o surgimento de colonização e/ou infecção por 

BGN-MDR e a presença dos principais fatores de risco. Além disso, a questão do 

tempo era muito importante nesse estudo, e por isso os dados mais relevantes 

tinham sempre as datas anotadas. Foi realizada uma coorte dinâmica e sua 

definição era o fato de estar internado na UTI por mais de 48 horas. A comparação 

entre expostos e não expostos à determinada condição era feita internamente 

através de grupos de pacientes com e sem a variável em questão. Para análise 

estatística que levasse em consideração a variação dos riscos ao longo do tempo, 

foi realizada uma análise de sobrevida. As estatísticas foram apresentadas de forma 

descritiva pelas medidas de frequência quando a variável foi categórica, e pela 

média com seu respectivo desvio padrão quando a variável foi do tipo quantitativa. 

Foi feita uma análise de sobrevida do desfecho infecção/colonização por BGN-MDR, 

calculadas as taxas de incidência com seus respectivos intervalos de confiança. O 

estimador A curva de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a probabilidade de 

sobrevida e a mediana do tempo de sobrevida para o surgimento de BGN-MDR. O 

teste de log-rank foi utilizado para comparar as curvas de sobrevida acumulada 

entre os grupos. A regressão de Cox foi aplicada a fim de estimar o Harzard Ratio e 

seus respectivos intervalos de confiança. Foi testada a hipótese de 

proporcionalidade do risco ao longo do tempo pelos resíduos de Schoenfeld. A 

significância estatística adotada para a condição de entrada no modelo multivariado 

foi de 20% (p < 0,20), tendo como critério de saída uma significância superior a 10% 

(p>0,10). O método utilizado para modelagem multivariada foi stepwise no modo 

foward. O software utilizado foi o STATA na versão 12.0. 

 

RESULTADOS 

 

Participaram da coorte 177 pacientes internados na UTI (Figura 1), com 

tempo médio de acompanhamento de 8,8 dias, com tempo mínimo de 3 dias e 

máximo de 28 dias. Foram notificados 56 pacientes com exame microbiológico 
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positivo para BGN-MDR, o que corresponde a uma taxa de incidência de 3,6 casos a 

cada 100 pacientes internados por dia. Houve 40 casos de colonização (taxa de 

incidência de 2,58 casos por 100 pacientes/dia). Foram 28 casos de colonização 

retal, 12 casos de colonização nasal. Dos 20 casos de infecção (taxa de incidência 

de 1,29 casos por 100 pacientes/dia), 07 foram de infecção respiratória, 10 casos de 

infecção de corrente sanguínea, 02 casos de infecção urinária e 01 caso de infecção 

intrabdominal, com documentação microbiológica de BGN-MDR.  

De acordo com o tempo mediano de sobrevida, a probabilidade de surgimento 

de BGN-MDR até o décimo quarto dia foi de 50%, enquanto que a probabilidade até 

o nono dia foi de 25%, assim como a probabilidade do paciente apresentar BGN-

MDR com 19 dias de internação em UTI foi de 75%. (Figura 2). 

 Como apresentado na Figura 2.B, o risco acumulado de colonização/infecção 

por BGN-MDR é crescente ao longo do período de internação na UTI. 

Com relação aos microorganismos encontrados nos casos positivos de BGN-

MDR, os resultados estão apresentados na Tabela 1. Vale ressaltar que, nos 56 

pacientes com exame microbiológico positivo para BGN-MDR, houve concomitância 

de colonização (40 casos) e infecção (20 casos) em 4 pacientes. O perfil de 

resistência vinha automaticamente classificado no resultado dos antibiogramas 

automatizados. O pesquisador apenas conferia a classificação descrita pela 

automação (ESBL, KPC, resistência a carbapenêmicos) com as resistências 

encontradas no antibiograma. 

 

Características dos pacientes à admissão na UTI 

 

A maioria dos pacientes era do sexo feminino, com média de idade de 58,6 

anos, sendo 57,1% procedentes do Recife e 16,4% da região metropolitana. 

Segundo os dados da admissão na UTI, 61,6% eram provenientes do setor de 

emergência, 12,2% do bloco cirúrgico e 18,6% da enfermaria.  

Segundo o motivo da admissão, 45,2% foram para a UTI para monitorização, 

enquanto 37,3% por insuficiência respiratória, 21,5% por rebaixamento de nível de 

consciência, 18,1% como pós-operatório e 16,9% por instabilidade hemodinâmica. 

As doenças associadas mais freqüentes dos pacientes em análise foram 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Melitus. Ao serem admitidos na UTI, 

45,8% tinham diagnóstico de sepse, um pouco mais da metade tinha história de 
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internamento hospitalar nos últimos 90 dias e 35% tinham usado antimicrobiano nos 

30 dias precedentes ao internamento na UTI. 

Ao compararmos as duas UTI estudadas, os pacientes internados na UTI do 

hospital público tiveram uma maior incidência de casos de infecção por BGN-MDR 

em relação aos pacientes da UTI privada, aumentando o risco de infecção em 3,67 

vezes.  O tempo médio de internamento hospitalar antes de ser admitido na UTI foi 

de 5,7 ( 9,6) dias no hospital público e 1,8 ( 6,2) dias no serviço privado analisado. 

 

Fatores de risco extrínsecos 

 

A análise dos principais fatores associados à colonização/infecção por BGN-

MDR é apresentada na Tabela 2. 

Com relação ao uso de antibióticos durante o internamento na UTI, 140 

pacientes (79,1%) utilizaram pelo menos um tipo de droga. Quando agrupadas por 

classes, as mais frequentemente usadas foram: cefalosporinas (62,1%), 

betalactâmicos com inibidor de betalactamase (50%), macrolídeos (27,9%), 

carbapenêmicos (17,9%) e quinolonas (6,4%). Não houve, porém, associação 

estatística significativa entre nenhuma das classes e o surgimento de BGN-MDR, 

provavelmente devido ao tamanho da amostra. 

Quando a variável analisada é o número de antibióticos usados durante o 

internamento na UTI, o uso de 1 a 2 antibióticos tem risco para ocorrência de BGN-

MDR de 4,74 (IC95% 0,64 – 35,3) com p=0,128 em relação a não usar antibiótico, e 

o risco de quem usou 3 ou mais drogas é 5,29 (IC95% 0,71 – 39,4) com p=0,104, 

quando comparados aos que não usaram antibióticos na UTI. 

 

Análise Multivariada 

 

 Após análise multivariada das variáveis mais significativas na associação 

univariada, foram obtidos dois modelos finais explicativos para a aquisição de BGN-

MDR na UTI. O Modelo 1 encontra internamento hospitalar prévio e uso de 

ventilação mecânica assistida (VMA) durante o internamento na UTI como fatores de 

risco independentes. No Modelo 2,  uso prévio de antimicrobiano e VMA foram os 

fatores significativos na associação com BGN-MDR. (Tabela 3) 
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 As curvas de sobrevida (Kaplan-Meier) mostram os comportamentos das três 

variáveis significativas, após análise multivariada, da probabilidade de 

colonização/infecção por BGN-MDR ao longo do internamento em UTI (Figura 3). 

 

DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo, a taxa de incidência de colonização/infecção por BGN-

MDR em pacientes críticos foi de 3,6 casos a cada 100 pacientes internados por dia. 

A mediana do tempo de sobrevida (ocorrência de BGN-MDR) foi de 14 dias. Entre 

os fatores de risco pesquisados, houve associação entre o surgimento de BGN-MDR 

e uso prévio de antibióticos, internamento hospitalar anterior, insuficiência 

respiratória como motivo de admissão na UTI e uso de VMA durante o internamento. 

Após a análise multivariada, surgiram dois modelos explicativos da associação: um 

deles com uso prévio de antibiótico e uso de VMA como fatores independentes para 

a ocorrência de BGN-MDR; e o outro que encontrou internamento hospitalar anterior 

e uso de VMA como modelo final.  

Como não foram encontrados na literatura pesquisada estudos que 

empregassem análise de sobrevida sobre os fatores de risco para o tempo de 

aquisição de BGN-MDR em pacientes críticos, a discussão dos achados nesse 

estudo será realizada de acordo com a plausibilidade biológica de outros tipos de 

estudo sobre o tema. Os resultados do estudo foram expressos em taxa de 

incidência, uma medida que indica a ocorrência do evento ao longo do tempo. As 

principais variáveis relacionadas foram modeladas como tempo-dependentes, 

através da construção de um banco de dados com múltiplas linhas por paciente, a 

fim de estudar o efeito do tempo de exposição ao fator de risco no desfecho. 

Possivelmente, a concomitância entre alguns fatores de risco importantes, como os 

procedimentos invasivos, não permitiu a identificação de todas as possíveis 

variáveis independentes na análise multivariada, já que o tamanho da amostra não 

foi suficiente para calcular tais associações.  

A taxa de incidência de 3,6 casos por 100 pacientes/dia transmite uma ideia 

da velocidade do surgimento dessas bactérias no ambiente da UTI, com um risco 

crescente ao longo do tempo. A mediana de sobrevida de 14 dias pode ser uma 

informação relevante para o gerenciamento das unidades, quanto ao risco 

aumentado a que estão expostos os pacientes com internamento prolongado. Em 
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2007, Nseir et al.8 publicaram um caso-controle retrospectivo com pacientes 

imunodeprimidos onde o tempo médio entre a admissão e a primeira cultura positiva 

para germes MDR foi 12 +- 9 dias. Uma análise de sobrevida realizada em UTI 

Pediátrica no Recife encontrou que a mediana de sobrevida até o surgimento de 

infecção de corrente sanguínea confirmada laboratorialmente foi de 30 dias.9 

Para facilitar o estudo dos principais fatores de risco, estes foram 

classificados didaticamente em intrínsecos (condições presentes à admissão na UTI) 

e extrínsecos ao paciente (relacionados à assistência recebida durante o 

internamento na UTI). Entre os fatores intrínsecos, o uso de antimicrobianos nos 30 

dias anteriores ao internamento na UTI mostrou aumento do risco de surgimento de 

BGN-MDR de 85% em relação ao grupo que não usou antibiótico previamente. Além 

disso, o risco de adquirir BGN-MDR foi 1,8 vezes maior nos pacientes que tiveram 

internamento hospitalar nos 90 dias que antecederam a atual admissão à UTI. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por outros autores, conforme 

descrito por Maragakis LL em estudo de revisão sobre BGN-MDR publicado em 

2010.5 Estudo francês realizado em UTI cirúrgica, demonstrou que tratamento 

antimicrobiano nos 3 meses que antecederam a hospitalização foi fator de risco 

independente para bactérias multirresistentes (OR = 5,8; IC95% = 1,99-16,91).10 

Quanto à hospitalização prévia, Michalopoulus et al. publicaram que 78% dos 

pacientes com bacteremia primária por BGN-MDR na UTI tiveram hospitalização 

prévia em outros setores da unidade de saúde.11 Um estudo com 625 pacientes 

admitidos em UTI encontrou como fatores de risco independentes para colonização 

ou infecção por patógenos multi-resistentes antibioticoterapia prévia (OR 2,3; IC 

95% 1,2-4,3, p=0,008) e hospitalização prévia (OR 3,9; IC 95% 1,7-8,8; p<0,001).12 

Com relação aos fatores de risco extrínsecos ao paciente, a taxa de 

incidência de BGN-MDR no grupo que usou antibióticos durante o internamento na 

UTI é maior quando comparada aos que não usaram antibióticos, com aumento do 

risco de 82%. Quando o número de antibióticos utilizados é analisado, observa-se 

aumento importante no risco de acordo com o maior número de antimicrobianos 

utilizados. Em ambas as análises houve tendência na associação, porém sem 

significância estatística, possivelmente devido ao tamanho da amostra. Já está bem 

estabelecido na literatura que a pressão de seleção dos antibióticos constitui fator 

associado ao surgimento de resistência bacteriana. O tratamento com 

antimicrobianos de amplo espectro foi associado à aquisição de BGN-MDR em 
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alguns estudos.13,14,15 Recente estudo de coorte (2012) revelou que cada dia de uso 

de carbapenêmicos aumentou risco de adquirir infecção causada por BGN-MDR em 

9% (p = 0,023).16 Estudo brasileiro de 2007 sobre infecção de corrente sanguínea 

identificou uso de antibiótico como fator de risco para bacteremia por BGN-MDR.17 

Dentre os procedimentos invasivos a que os pacientes foram submetidos 

durante o internamento na UTI, uso de VMA apresentou associação fortemente 

positiva com o desfecho, aumentando em cerca de 2 vezes o risco para BGN-MDR 

no presente estudo. Essa variável está presente em ambas as possibilidades de 

modelo explicativo da análise multivariada. Esse resultado é concordante com outros 

estudos sobre resistência bacteriana. A maioria dos pacientes (78%) com 

bacteremia por BGN-MDR adquirida em UTI de hospital terciário na Grécia estavam 

em uso de VMA.11 Em coorte acompanhada por Mello et al com pacientes de UTI 

Pediátrica, cada dia de uso de VMA esteve associada com aumento de cerca de 

16% no risco de adquirir infecção associada à assistência.18 Um estudo realizado em 

pacientes com Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) mostrou associação entre 

Pseudomonas aeruginosa multidroga-resistente e uso prolongado de VMA.19 Um 

caso-controle realizado em Atenas relacionou VMA entre os fatores de risco 

encontrados em pacientes com cultura positiva com bactérias Gram-negativas 

resistentes a Colistina.20 Ventilação mecânica foi associada com cultura positiva 

para Klebsiella KPC (p = 0,02) em estudo publicado em 2007.21 

No que diz respeito à ventilação mecânica, é importante ressaltar neste 

estudo que esse fator de risco foi analisado como variável tempo-dependente, e os 

achados conferem um caráter temporal ao aumento do risco de surgimento de BGN-

MDR. Ou seja, cada dia de uso de VMA acarreta um risco de 89% em adquirir BGN-

MDR para o paciente em VMA em relação aos que não utilizaram suporte 

ventilatório. Essa informação é importante para toda a equipe multidisciplinar da UTI 

no sentido de implementar rotinas com o objetivo de encurtar o tempo de VMA dos 

pacientes. 

Após o ajuste das variáveis mais significativas na análise univariada, o 

modelo explicativo multivariado final passou a ter duas possibilidades. Em ambas 

está presente a variável uso de VMA como fator de risco independente para o 

surgimento de BGN-MDR. Um primeiro modelo mostra associação positiva também 

com internamento hospitalar prévio. Na outra possibilidade, a correlação passa a ser 

com uso prévio de antibiótico. Uma possível explicação para esse fato é a elevada 
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concomitância entre esses dois fatores de risco: cerca de 90% dos pacientes que 

utilizaram antibiótico nos últimos 30 dias também relataram internamento nos últimos 

90 dias. Dessa forma, o tamanho da amostra não foi suficiente para manter essas 

duas variáveis no mesmo modelo final. Contudo, em qualquer um dos modelos 

escolhido como o definitivo para esse trabalho, os achados são condizentes com a 

literatura. Um estudo de caso-controle com 128 pacientes imunossuprimidos 

encontrou na análise univariada, entre outros fatores de risco para aquisição de 

bactérias multidroga-resistentes na UTI, antibioticoterapia prévia, tratamento 

antibiótico durante o internamento na UTI e ventilação mecânica. Porém, na análise 

multivariada permaneceram antibioticoterapia prévia (OR 1,9; IC95% 1-3,6; p = 

0,003) e uso de antibiótico durante internamento na UTI (OR 11; IC95% 1,4-83; p = 

0,021).8  Seguin et al também encontraram tratamento antibiótico nos 3 meses que 

precederam a hospitalização como fator de risco isolado para bactérias 

multirresistentes em pacientes cirúrgicos, em estudo prospectivo (OR 5,8; IC95% 

1,99-16,91).10 Outro estudo de Nseir et al com 625 pacientes demonstrou que 13% 

dos pacientes foram infectados com patógenos multirresistentes após a admissão na 

UTI. Após análise multivariada, antibioticoterapia prévia e hospitalização prévia 

permaneceram como fatores de risco independentes para infecção ou colonização 

por MDR (OR 2,3, IC95% 1,2-4,3; p = 0,008 e OR 3,9, IC95% 1,7-8,8, p<0,001, 

respectivamente).12 

O presente estudo apresenta algumas limitações, entre elas o tamanho da 

amostra, que pode ser consequência do curto período de coleta de dados (apenas 

seis meses) e também do fato de apenas duas UTI terem sido acompanhadas. Por 

uma limitação do desenho do estudo, apenas a primeira BGN-MDR que surgisse no 

resultado de swab ou cultura era identificada e o paciente saía do estudo por ter 

atingido o desfecho. O perfil microbiológico das colonizações/infecções 

subsequentes, enquanto o paciente permaneceu na UTI, não foi identificado, bem 

como não foram objeto de análise no presente estudo outros desfechos como 

resposta a tratamento antimicrobiano e mortalidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Finalmente, os resultados encontrados no presente estudo sugerem que a 

presença de colonização/infecção por BGN-MDR acontece em metade dos 
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pacientes internados na UTI nas duas primeiras semanas do internamento e os 

principais fatores associados são uso de VMA, uso prévio de antibióticos e 

internamento hospitalar anterior. Outros estudos de coorte prospectivos, com maior 

tempo de acompanhamento e multicêntricos, podem utilizar análise de sobrevida 

para analisar as variáveis tempo-dependentes como fatores de risco independentes 

para aquisição de BGN-MDR em pacientes críticos. O conhecimento do 

comportamento ao longo do tempo de exposição a fatores de risco pode ser uma 

ferramenta no auxílio ao desenvolvimento de rotinas e protocolos de prevenção na 

luta contra a resistência bacteriana nos serviços estudados. Atenção especial 

merece ser dispensada àqueles pacientes que permanecem mais tempo na UTI e 

que estão submetidos a procedimentos invasivos, quanto ao risco diário aumentado 

para aquisição de bactérias multidroga-resistentes. 
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Figura 1: Fluxograma da seleção dos pacientes no estudo 
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Figura 2: A- Curva de Kaplan-Meier de sobrevida para BGN-MDR;                          

B- Curva de Risco Acumulado para BGN-MDR 
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Figura 3: Curvas de sobrevida dos fatores associados à ocorrência de BGN-MDR, 

segundo os modelos multivariados 
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Tabela 1. Distribuição dos casos de colonização/infecção por BGN-MDR segundo 

tipo de microorganismos e semana de internação na UTI 
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Tabela 2. Taxa de Incidência e estimativa do risco de ocorrência de BGN-MDR 

segundo variáveis biológicas, fatores associados à admissão na UTI, e 

procedimentos/evento durante o internamento na UTI 
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Tabela 3. Modelos explicativos após análise multivariada para colonização/infecção 

por BGN-MDR em pacientes críticos 
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7. CONCLUSÕES  DA DISSERTAÇÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo de coorte prospectivo, com pacientes 

internados em duas UTI (uma pública e uma privada) no segundo semestre de 2011, 

na cidade de Recife, permitem concluir que: 

 

- Entre os 177 pacientes internados, com tempo médio de acompanhamento de 8,8 

dias (tempo mínimo de 3 dias e máximo de 28 dias) foram notificados 56 pacientes 

com exame microbiológico positivo para BGN-MDR, o que corresponde a uma taxa 

de incidência de 3,6 casos a cada 100 pacientes internados por dia. 

 

- A taxa de incidência de colonização por BGN-MDR foi 2,58 casos por 100 

pacientes/dia. Foram 28 casos de colonização retal, 12 casos de colonização nasal. 

 

- A taxa de incidência de infecção por BGN-MDR foi 1,29 casos por 100 

pacientes/dia. Dos 20 casos de infecção, 07 foram de infecção respiratória, 10 casos 

de infecção de corrente sanguínea, 02 casos de infecção urinária e 01 caso de 

infecção intrabdominal, com documentação microbiológica de BGN-MDR. 

 

- A distribuição da frequência das espécies de BGN-MDR mais encontradas nos 

exames microbiológicos foram: Acinetobacter baumannii 29 casos (51,8%), 

Klebsiella pneumoniae ESBL positivo 09 casos (16,1%) e Klebsiella pneumoniae 

KPC 05 casos (8,9%), Enterobacter sp ESBL positivo 01 caso (1,8%) e Enterobacter 

sp KPC 03 casos (5,4%), Pseudomonas aeruginosa 05 casos (8,9%), Escherichia 

coli ESBL positivo 07 casos (12,5%), Burkholderia cepacea 02 casos (3,6%), 

Stenotrophomonas maltophilia 02 casos (3,6%) e Proteus mirabilis 01 caso (1,8%). 

 

- Os principais perfis de resistência antimicrobiana foram: enterobactérias ESBL 

positivo (17 casos), enterobactérias KPC (08 casos), bacilos não-fermentadores 

resistentes a carbapenêmicos (15 casos), bacilos com resistência intrínseca à 

maioria dos antibióticos disponíveis (04 casos). 

 

- O tempo mediano de sobrevida foi 14 dias, ou seja, a probabilidade de surgimento 

de BGN-MDR até o décimo quarto dia foi de 50%, enquanto que a probabilidade até 
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o nono dia foi de 25%, assim como a probabilidade do paciente apresentar BGN-

MDR com 19 dias de internação em UTI foi de 75%. 

 

- Entre os fatores de risco pesquisados, houve associação entre o surgimento de 

BGN-MDR e uso prévio de antibióticos, internamento hospitalar anterior, 

insuficiência respiratória como motivo de admissão na UTI e uso de VMA durante o 

internamento. Porém se mantiveram em duas possibilidades de modelo explicativo 

após análise multivariada, uso de VMA, uso de antibiótico nos 30 dias anteriores à 

admissão na UTI e internamento hospitalar nos últimos 90 dias antes da chegada à 

UTI. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo da resistência antimicrobiana está entre os temas mais necessários 

no campo da saúde atualmente. Enquanto novas opções terapêuticas contra 

bactérias multidroga resistentes ainda não são uma realidade na prática médica, faz-

se urgente reconhecer o perfil microbiológico dos serviços de saúde, bem como os 

fatores de risco potencialmente modificáveis.  

Alguns dos principais fatores associados à aquisição de germes multidroga-

resistentes muitas vezes são ferramentas necessárias para o manejo de doentes 

graves, e precisam ser identificados e utilizados com racionalidade. Este estudo 

procurou chamar a atenção para a importância do tempo de exposição aos fatores 

de risco no surgimento de BGN-MDR em doentes críticos. Também mostrou a 

precocidade com que são encontradas esses agentes nessa população de 

pacientes. Futuros estudos, com maior número de pacientes e com maior período de 

acompanhamento, são necessários para ajudar a esclarecer e comprovar 

associações entre as variáveis tempo-dependentes e o surgimento de tais 

patógenos. Outra questão que precisa ser pesquisada diz respeito aos indivíduos 

que, cada vez mais precocemente, já chegam a esses serviços carreando germes 

resistentes.  

Por fim, os achados do presente estudo podem ajudar na criação de rotinas e 

protocolos nos serviços de Terapia Intensiva, com o objetivo de minimizar a 

exposição da população criticamente enferma às infecções associadas à assistência 

em saúde. Especial atenção precisa ser dispensada aos pacientes que permanecem 

tempo prolongado na UTI e em uso de procedimentos invasivos, pois para este 

subgrupo de doentes, o risco diário de adquirir germes multirresistentes é 

aumentado. Portanto, diante de uma nova era na resistência bacteriana, é preciso 

tornar realidade uma nova era na prevenção. 
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APÊNDICES 

 

APENDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ________________________________________________, responsável pelo 

paciente ______________________________________, que se encontra internado 

na UTI, declaro que fui devidamente informado pelo entrevistador 

____________________________________ sobre a pesquisa “Fatores 

associados ao tempo para o surgimento de bactérias Gram-negativas multi-

droga-resistentes em pacientes críticos: um Estudo Prospectivo”, 

realizada no Hospital Esperança e no Hospital Agamenon Magalhães sob 

coordenação do Dr. Marçal Paiva Jr. 

 

Antes de minha participação, um profissional envolvido no trabalho me informou que 

esse estudo é uma investigação sobre fatores de risco para infecção bacteriana em 

pacientes de UTI. Entendi que: 

 o paciente receberá todos os cuidados de que necessite, mesmo que não 

autorize sua participação na pesquisa 

 o atendimento médico não será modificado por causa da pesquisa 

 a pesquisa não traz nenhum risco para o paciente (não haverá intervenções) 

 as informações serão coletadas através do preenchimento de um questionário 

e o seu conteúdo é de interesse puramente científico 

 posso ter informações sobre as etapas da pesquisa, sempre que desejar 

 os resultados desse estudo poderão ser divulgados na comunidade científica 

sem minha identificação ou do paciente pelo qual sou responsável 

 posso recusar a participação do meu parente na pesquisa em qualquer etapa, 

sem prejuízo para o seu atendimento 

  

Fui convidado a deixar meu parente participar da pesquisa e concordo, assinando 

este termo em duas vias, ficando uma cópia comigo.  

 

Recife,  ___  de  ____________  de 2011. 
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______________________________          _______________________________ 

     Assinatura do responsável                                   Dr. Marçal Paiva Jr 

                                                                             Coordenador da pesquisa 

 

 

______________________________          _______________________________ 

     1ª Testemunha                                                  2ª Testemunha 

 

 

 

Pesquisador responsável: 

Dr Marçal Paiva Jr 

Fones: 3184.1659 / 3131.7878 
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APÊNDICE B – FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

 
 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

 

 

 

 

 

 



 82 



 83 

ANEXOS 

 

ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 


