
 
 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

BRUNA CAMELO DE GÓES 

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DOS MICRORGANISMOS ENCONTRADOS EM 

PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA NEONATAL (UTIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO – RO 

2018 



 
 

BRUNA CAMELO DE GÓES 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DOS MICRORGANISMOS ENCONTRADOS EM 

PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA NEONATAL (UTIN)  

 

  

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial à 

obtenção do título especialista em FARMÁCIA HOSPITALAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO – RO 

2018 



 
 

IMPORTÂNCIA DOS MICRORGANISMOS ENCONTRADOS EM PACIENTES 

INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN) 

 

BRUNA CAMELO DE GÓES 

 

RESUMO - Os microrganismos presentes em uma unidade de terapia intensiva neonatal 

(UTIN), de um hospital privado da capital de Porto Velho, RO, foram pesquisados com o intuito 

de analisar a importância destes no uso de antibióticos em relação ás que foram identificadas 

por meio de culturas. Os dados foram coletados, através de resultados de exames laboratoriais, 

no período de janeiro a dezembro de 2017. Das 70 amostras, o resultado foi significativo para 

as bactérias, como: Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus epidermidis que estiveram mais 

presentes, seguidos assim de, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Morganella 

morgannii, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Pseudomonas stutzeri, Staphylococcus 

aureus, Lactobacillus spp e Serratia marcescens. Encontrou-se uma prevalência de 

microrganismos resistentes aos antimicrobianos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Infecções bacterianas. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Incidência. 

 
ABSTRACT- The microorganisms present in a neonatal intensive care unit (NICU) of a private 

hospital in the capital of Porto Velho, Rondônia, Brazil, were investigated in order to analyze 

their importance in the use of antibiotics in relation to those identified through of cultures. The 

data were collected through laboratory test results from January to December 2017. Of the 70 

samples, the result was significant for the bacteria, such as: Klebsiella pneumoniae and 

Staphylococcus epidermidis, which were more present, followed by Enterobacter aerogenes, 

Pseudomonas aeruginosa, Morganella morgannii, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, 

Pseudomonas stutzeri, Staphylococcus aureus, Lactobacillus spp and Serratia marcescens. A 

prevalence of antimicrobial resistant microorganisms was found. 

 
KEY WORDS: Bacterial infections. Neonatal Intensive Care Unit. Incidence. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Segundo Júlio (2013), a contaminação hospitalar multiplica-se gradativamente, onde o 

Brasil destaca as unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), por conta do prolongamento 

do paciente no hospital, que acaba tornando uma situação de morbidade e mortalidade. 

Diante do desequilíbrio da mortalidade e do aumento da morbidade em recém-nascidos 

prematuros e com peso diminuído, algumas unidades neonatais têm criado objetivos de 

humanizar esse atendimento (COSTA, 2011).  

Para Grillo (2013), é nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), que ocorre 

as maiores infecções, principalmente, por parte daqueles pacientes mais propensos á infecção, 

tendo em vista uma das maiores preocupações dos profissionais de saúde. 

BASSO et al. (2016) caracterizaram que toda contaminação por bactérias, a maioria são 

encontradas mais em UTI neonatal do que, em outros setores do hospital. Por conta disto, o 

tratamento pode se tornar indesejado, quando ocorrer à multiplicação de microrganismos 

considerados multirresistentes. 

Grillo (2013) destaca que um dos fatores que mais contribui para as infecções 

atualmente, é baseado no tratamento incorreto no uso de antimicrobianos, pois pode ocorrer o 

crescimento de resistência bacteriana. A resistência bacteriana pode ser genética, por meio de 

mutação ou disseminação de outra bactéria. 

JÚLIO (2013) demonstrou que a infecção relacionada á assistência hospitalar tem 

causado um grande destaque no número de pacientes contaminados, o que faz com que aumente 

o tempo de internação, o risco de mortalidade e despesas socioeconômicas. Sabendo que, casos 

de infecções hospitalar são considerados preveníveis, através de atividades simples como a 

lavagem das mãos. E é por meio das mãos e de objetos que transportam os maiores 

microrganismos aos pacientes. O fundamento deste estudo é descrever os fatores incidentes de 

infecção em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

É um estudo descritivo experimental, realizado através de dados de exames 

laboratoriais, de um laboratório de análises clínicas que faz a coleta de um hospital que possui 

10 leitos de UTI Neonatal. Foram incluídos no estudo todos os pacientes que estiveram na 

unidade de terapia intensiva neonatal, no período de janeiro a dezembro de 2017, que adquiriam 

a infecção sem diferença de infecção hospitalar. Constituindo-se um total de 70 pacientes. Os 

dados foram coletados, por meio de formulários com informações gerais do paciente, tipo de 

material biológico coletado, microrganismos e resistência aos antimicrobianos.  Dos espécimes 

do tipo de material para cultura: hemocultura (sangue), lavado bronco alveolar, urina e swab 

retal. Os dados coletados foram contados individualmente, analisando a frequência de bactérias 

presentes.  A pesquisa foi autorizada pelo administrador geral do Hospital, onde todo o 

desenvolvimento estava de acordo com os princípios éticos exigidos. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de estudo, foi feita uma análise dos exames bacteriológicos, na busca da 

identificação e controle da microbiota circulante, isto é, 70 pacientes provenientes da UTI 

Neonatal, isolados de hemocultura (54%), urina (4%), lavado bronco alveolar (4%) e swab retal 

(8%). (Gráfico 1) 

Assim, é realizado a monitorização microbiológica, sempre que o paciente for admitido 

e quando completar 48 horas de internação. 

 

Gráfico 1: Tipo de material biológico 

 

Fonte: Unidade de terapia intensiva neonatal – UTI Neonatal, 2017. 
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Evidencia-se também nesta pesquisa que, o uso indiscriminado de antibióticos de alto 

custo, tem aumentando devido à demanda de atendimentos na unidade de terapia intensiva, os 

quais apresentaram antimicrobianos com maior resistência são eles: ampicilina, 

amoxicilina+acido clavulanato, cefalotina, aztreonam, azitromicina, imipenem, meropenem, 

ceftriaxona, cefuroxima, gentamicina e penicilina.  

Os antibióticos deste hospital são os medicamentos de escolha principal, mas tem sido 

um desafio. Os médicos se baseiam na prevalência bacteriana encontrada para determinar um 

tratamento ou uma profilaxia eficaz. 

No gráfico abaixo, é identificado o número de espécimes bacterianas, sendo: Klebsiella 

pneumoniae (17), Staphylococcus epidermidis (23), Staphylococcus aureus (3), Pseudomonas 

aeruginosa (3), Morganella morgannii (1), Acinetobacter baumannii (8), Escherichia coli (1), 

Serratia marcescens (2). As Pseudomonas stutzeri (1), Lactobacillus spp. (2) e Enterobacter 

aerogenes (9) não apresentaram nenhuma resistência. (Gráfico 2). 

 

Gráfico2: Microrganismos frequentes 

 

Fonte: Unidade de terapia intensiva neonatal – UTI Neonatal, 2017. 

 

No conceito de saúde pública, o termo morbidade, elevação de custos e mortalidade, 

tem causado um grande impacto na assistência, além disso, a que mais tem colaborado para 

esse prejuízo tem sido a resistência microbiana que colabora com o agravo das infecções 

(BASSO, 2016). 

De acordo com Basso (2016), o perfil microbiológico das regiões é baseado na cultura 

que cada hospital estabelece para se manter uma qualidade do serviço, o que pode ser 

interpretado pelas características de cada atendimento. Para diminuir a resistência microbiana, 
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é necessário que existam algumas técnicas, como: de higiene hospitalar, assépticas, de cuidados 

no uso desnecessários de antibióticos, entre outros. 

Conforme defendido por Chaves (2012), a observância das variações clinicas e 

laboratoriais, após 72 horas, é estabelecido uma infecção sistêmica após o nascimento de um 

RN, sendo assim, o agente causador pode ser uma bactéria ou uma toxina presente no sangue. 

Onde um Recém-nascido contaminado não indica seus sintomas específicos, preocupando 

assim os profissionais de saúde. 

LIMA (2014) destaca que para tomada de decisões, o controle das infecções 

hospitalares, se dá a partir da realização de hemoculturas realizadas.  

O Desconforto Respiratório, infecção e distúrbios hematológicos, são morbidades 

destacadas na hospitalidade de pacientes neonatos. Dos problemas vistos em uma UTIN é 

observado que a complicação pode ser proveniente de uma infecção congênita ou neonatal 

(ARRUE, 2013). 

Embora, o índice de infecção nosocomial, no Brasil, seja mais avançado do que, em 

outros países. O fator de extrema importância das contaminações em unidades de terapia 

intensiva (UTI) está ligado com a estrutura física e com a quantidade de equipamentos 

utilizados nos cuidados intensivos dos pacientes (ALMEIDA e FARIAS, 2014).  

E o termo alta complexidade é considerada uma área do ambiente hospitalar, em 

importância a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), que recebe altos investimentos 

tecnológicos, este é o local terapêutico adaptado para tratamento de recém-nascidos com riscos 

(COSTA, 2011). 

Granzotto (2013) evidencia que não tem como determinar um único agente causador da 

mortalidade neonatal precoce, pelo fato de, existir muitos variantes envolvidos nesse processo. 

Hoje, os óbitos neonatais são ocasionados pela maior parte por uma sepse. 

Estudos no Brasil mostra indicadores graves de sepse no País, cerca de 27% de pacientes 

com mais de 24 horas de internação. A infecção bacteriana que evolui para choque séptico tem 

se tornado um dos fatores relevante de óbitos nas Unidades de Terapia Intensiva (CUNHA, 

2014).  

O Alto índice de infecções na maioria das vezes ocorre devido às condições clinicas que 

esse paciente já apresenta, sendo que o grande numero se dá por conta de falhas na utilização 

dos métodos invasivos, como os cateteres intravasculares, cateteres e ventilação mecânica, 

dificultando as prevenções (JULIO, 2013). 

De acordo com Chaves (2012), os antibióticos são os medicamentos de referência em 

uma profilaxia. A seleção deles em uma unidade de neonatologia se dá a partir do perfil de 



 
 

sensibilidade antimicrobiana, que serve para escolher o tratamento mais eficaz dentro do 

esquema terapêutico. 

Com relação ao tratamento correto do paciente, o Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) deve estar sempre envolvido, isto é, utilizar como base microbiológica, os estudos 

periódicos para que se possa ter o levantamento de taxas de resistências microbianas (GRILLO, 

2013). 

Conforme Grillo (2013), as bactérias do grupo Enterobacteriaceae como Klebsiella 

spp., Escherichia coli e Enterobacter spp. são destacados no Manual de Prevenção e Controle 

de Infecção Hospitalar em Pediatria da Agência Nacional de Vigilância (ANVISA), bem como 

os Staphylococcus aureus, estes são considerados os microrganismos de maior importância 

clinica nos estudos de epidemias. 

Quando há existência de enzima betalactamase produtoras, o tratamento com 

antimicrobianos é mais difícil de obter resultado eficaz, como por exemplo, a infecção por 

Klebsiella spp., uma bactéria altamente resistente, em pacientes neonatos as infecções 

oportunistas são mais graves causando surtos hospitalares (BARBOSA, 2016). 

Segundo Júlio (2013), na UTI pode ser encontrado vários microrganismos envolvidos 

nas infecções, porem existem aqueles que mais se destaca, como: Enterococcus spp. (os 

oportunista), Pseudomonas aeruginosa (patógeno humano), Staphylococcus aureus (virulência 

alta) e Escherichia coli (possui varias características). 

De acordo com Barbosa (2016), as Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp., são bacilos 

gram-negativos não fermentadores de glicose, mais encontrados em processos infecciosos do 

trato respiratório.  

Os Staphylococcus epidermidis é o microrganismo da classe gram-positivos que causa 

maior existência de colonização (BARBOSA, 2016). 

Após os resultados laboratoriais, as amostras são identificadas e preparadas com base 

na implantação de protocolos da CCIH do Hospital.  A partir dos dados analisaram as bactérias 

presentes, as amostras isoladas e a resistência dos antimicrobianos (GRILLO, 2013). 

Nas UTIs, por conta da vulnerabilidade dos pacientes nesse setor, são necessários que 

realize alguns procedimentos invasivos e obtém o uso frequente de antimicrobianos, os quais, 

muitas vezes a etiologia do patógeno é estabelecida em diferentes locais evidenciando as 

variações da resistência (JUCA, 2016). 

Contudo, é preciso estabelecer medidas de controle intensivo que evite a multiplicação 

de bactérias infecciosas, cujo, são causados por meio da assistência hospitalar, do contato do 



 
 

profissional de saúde com o paciente, no tratamento de procedimentos invasivos e uso excessivo 

de antibióticos (TALIZIN, 2013). 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

De acordo com este estudo foi avaliado o perfil etiológico infeccioso presente em 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) do hospital privado 

pesquisado, que evidenciou diferentes patógenos, o levantamento destes se deu pelo tipo de 

material coletado e quanto ao uso indiscriminado de antimicrobianos. Em UTIs, o risco de 

infecção é maior, por conta da susceptibilidade imunológica, ou seja, o maior número de 

bactérias está relacionado ao isolamento de hemocultura, e o microrganismo mais frequente foi 

a Staphylococcus epidermidis. Em suma, se torna necessário estabelecer um manual 

padronizado de controle de infecção hospitalar, com base nos procedimentos que são invasivos 

e, principalmente, cuidados de lavagem das mãos rotineiramente. 
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