
   

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

NATALIA CHILINQUE ZAMBÃO DA SILVA 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE A ORIGEM, O PERFIL MICROBIOLÓGICO E 

OS FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO NAS INFECÇÕES DE 

CORRENTE SANGUÍNEA DETECTADAS NOS PACIENTES IDOSOS E 

ADULTOS JOVENS ADMITIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018 



   

NATALIA CHILINQUE ZAMBÃO DA SILVA 

 

COMPARAÇÃO ENTRE A ORIGEM, O PERFIL MICROBIOLÓGICO E 

OS FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO NAS INFECÇÕES DE 

CORRENTE SANGUÍNEA DETECTADAS NOS PACIENTES IDOSOS E 

ADULTOS JOVENS ADMITIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do Grau 

de Mestre. Área de Concentração: Ciências 

Médicas. 

 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Ianick Souto Martins 

 

 

Niterói, RJ 

2018 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

NATALIA CHILINQUE ZAMBÃO DA SILVA 

 

COMPARAÇÃO ENTRE A ORIGEM, O PERFIL MICROBIOLÓGICO E 

OS FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO NAS INFECÇÕES DE 

CORRENTE SANGUÍNEA DETECTADAS NOS PACIENTES IDOSOS E 

ADULTOS JOVENS ADMITIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do Grau 

de Mestre. Área de Concentração: Ciências 

Médicas.  

Aprovado em: ___ / ___ / ___  

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________________________________  

Prof 

 

____________________________________________________________________  

Prof 

 

____________________________________________________________________  

Prof 

 

Niterói 

2018 



   

 

Agradecimentos 

Inicialmente a Deus e a Nossa Senhora por me iluminarem, guiarem e abençoarem 

cada passo da minha vida; 

Ao meu companheiro de vida Gustavo, pelas abdicações e parceria incansável;  

Aos meus amados pais e avós que sempre prezaram pelo estudo como maior herança 

deixada a um filho. A minha irmã e sobrinhos que preenchem meu coração de afago. Ao meu 

cunhado Juan pela constante ajuda e estímulo. Aos meus sogros e amigos pelo meu respeito e 

admiração; 

Aos queridos colegas de projeto, Fernanda, Jaqueline, Suzana e Ana Sheila por me 

fazerem entender ainda melhor a definição de trabalho em grupo;  

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 

fomento para prosseguimento da pesquisa; 

Aos funcionários do laboratório de microbiologia e do arquivo médico do HUAP que 

contribuíram para coleta de dados, em especial Patrícia, Lucia e Hugo.  

À toda equipe de professores e funcionários do DIP e CCIH/HUAP por contribuírem 

para minha formação pessoal e profissional; 

À minha querida orientadora Ianick, obrigada por cada brilho no olhar em cada 

conquista desse processo. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você quiser ver seu sonho se realizar 

não tenha pressa, vá devagar faça poucas 

coisas, mas faça-as bem”.  

(São Francisco de Assis) 



   

Resumo 

 

A expectativa de vida da população brasileira está aumentando. Há pouca informação sobre 

as diferenças clínicas e epidemiológicas das infecções da corrente sanguínea (ICS) entre os 

idosos e adultos jovens residentes no Brasil. Esse conhecimento é fundamental para melhoraria 

da assistência dessa população vulnerável. Objetivo: comparar incidência, mortalidade, origem, 

perfil microbiológico e as variáveis associadas ao óbito das ICS entre jovens e idosos. 

Métodos: coorte de pacientes atendidos em um hospital público no Brasil, no período dezembro 

de 2013 a dezembro de 2015. Os casos foram detectados mediante vigilância laboratorial. A 

coleta de dados foi realizada através de avaliação a beira do leito, revisão de prontuário, 

relatórios microbiológicos comparados entre os grupos etários (<60 anos vs ≥ 60 anos). Foram 

considerados significativos os valores de P ≤ 0,05. Resultados: 500 episódios de ICS ocorreram 

entre 11.102 admissões. A incidência de ICS (3,1 / 100 internações vs 6,6 / 100 internações; 

RR: 1,49; IC 95%: 1,38-1,61), gravidade (Pitt ≥ 4: 18,0% vs 26,6%; P <0,001) e mortalidade 

(32,7% vs 51,9%; P: 0,004) foram maiores em idosos. A maioria dos episódios de ICS foi 

associada a assistência à saúde (67,4%), com maior frequência de infecção hospitalar (40,14%; 

P: 0,013) e terapia inapropriada (68,72%; P: 0,001) entre idosos. A ICS secundária (57,7%, P: 

0,016) e associada à neutropenia febril (14,7%; P: 0,0005) foram mais frequentes em idosos e 

jovens, respectivamente. A ocorrência de ICS secundária à infecção do trato urinário devido a 

P. mirabilis, bem como a ICS secundária a infecções da pele e tecidos moles causadas por 

Acinetobacter spp. e P. aeruginosa foram significativamente elevadas em idosos. A letalidade 

em 7 dias e em 30 dias foram 19% e 43,8%, respectivamente. Ambas foram significativamente 

maiores entre os idosos (P< 0,001). Os fatores determinantes para óbito, em 7 dias, após 

análise multivariada dentre os jovens foram: Pitt ≥ 4, neutropenia febril, ISC foco pulmonar, e 

PCR. Para idosos, Pitt ≥ 4 e câncer como doença de base. Enquanto que jovens em 30 dias: Pitt 

≥ 4, neutropenia febril e idosos Pitt ≥ 4. Conclusão: foram descritos dados importantes sobre o 

impacto e fatores associados ao óbito das ICS em um país sob transição demográfica.  

 

Palavras-chave: infecção de corrente sanguínea, idosos, multidroga resistente, letalidade, 

mortalidade 



   

Abstract 

The life expectancy of Brazilian population is getting longer. There is limited information 

about the clinical and epidemiological differences in bloodstream infections (BSI) among the 

elderly and young adults living in Brazil. This knowledge is fundamental to improve the health 

care of this vulnerable population. Objective: to compare incidence, mortality, origin, 

microbiological profile and risk factor for death of BSI between young and elderly adults. 

Methods: A cohort study of patients assisted at a public hospital in Brazil, from December 

2013 to December 2015. The episodes were detected by laboratory surveillance. Data were 

collected by bedside examination and charts review and compared between the age groups (< 

60 years vs ≥ 60 years). Statistical analysis were performed with the STATA 11.0 software 

(STATA Corp., College Station, Texas). Values of P ≤ 0.05 were considered significant. 

Results: a total of 500 BSI episodes happened among 11.102 admissions. The BSI incidence 

(3.1/100 admissions vs 6.6/100 admissions; RR: 1.49; 95% IC: 1.38-1.61), severity (Pitt Score 

≥ 4: 18% vs 26.6%; P < 0.001) and mortality (32.7% vs 51.9%; P: 0.004) were higher in 

elderly. Most BSI episodes were healthcare associated (67.4%), with greater frequency of 

hospital-acquired infection (40.14%; P: 0.01) and inappropriate therapy (68.7%; P: 0.001) 

among elderly. BSI secondary (57.7%, P: 0.02) and associated with febrile neutropenia 

(14.7%; P: 0.0005) were more frequent in elderly and young, respectively. The occurrence of 

BSI secondary to urinary tract infection due to P. mirabilis, as well as BSI secondary to skin 

and soft tissue infections caused by Acinetobacter spp. and P. aeruginosa were significantly 

elevated in elderly. The lethality in 7 days and 30 days were 19% and 43.8%, respectively. 

Both were significantly higher among the elderly (P <0.001). The determinants for death in 7 

days after multivariate analysis were:  for young: Pitt ≥ 4, neutropenic fever, BSI secondary 

pulmonary focus, and CRP level and for elderly: Pitt ≥ 4 and cancer as the underlying disease, 

whereas for 30 days: young: Pitt ≥ 4, neutropenic fever and elderly Pitt ≥ 4. Conclusion: 

important data about BSI burden and factors associated with death were described profile in a 

country under demographic transition.  

 

Keywords: bloodstream infection, elderly, multidrug resistant, lethality, mortality 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O envelhecimento populacional é um fato marcante da transição demográfica. Esse 

fenômeno, inicialmente observado em países desenvolvidos, assume notoriedade em países em 

desenvolvimento como o Brasil. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

nação brasileira contará com cerca de 32 milhões de idosos até 2025; será a sexta nação do 

mundo em número de pessoas acima de 60 anos. Tais características repercutem na demanda 

aos serviços de atenção e assistência à saúde (Inagaki et. al., 2008).  

As infecções de corrente sanguínea (ICS) estão associadas à elevada mortalidade, 

maior tempo de internação e custos hospitalares (Kaye et al., 2014). Estudos prévios 

demonstraram alta ocorrência de ICS em idosos. O prognóstico destas infecções nessa 

população é pior, especialmente pela presença de comorbidades, imunossupressão, e a 

desnutrição. A mortalidade em idosos com ICS varia entre 20 a 40% na literatura (Chassagne, 

1996).  

As ICS causadas por microrganismos multidroga resistentes (MDR) são um problema 

de saúde pública mundial, e especialmente nos países em desenvolvimento (WHO, 2015). 

Infecções por esses agentes estão relacionadas a maior mortalidade (2 a 5 vezes) comparada às 

infecções causadas por organismos multidroga sensíveis (Denkinger et al., 2013). Sabidamente, 

Escherichia coli é o microrganismo mais comumente envolvido nas ICS em pacientes idosos 

(Roubaud-Baudron; Gavazzi, 2014). Entretanto, dados sobre a ocorrência das ICS causadas por 

MDR nessa população são escassos e muitas vezes conflitantes. Na última década, há relatos de 

aumento progressivo da ocorrência das infecções por MDR em instituições de saúde para 

cuidados aos idosos (Marra et al., 2006; Denkinger et al., 2013). Contudo, estudo realizado na 

Universidade de Barcelona, em 2014, não evidenciou diferença significativa na frequência de 

MDR nas ICS detectadas em idosos quando comparados aos adultos jovens (Hernández et al., 

2015).  

As diferenças entre as ocorrências, mortalidades, características clínicas e 

microbiológicas das ICS ocorridas nos adultos jovens e idosos habitantes do Brasil são 

desconhecidas. No ano de 2014, dentre 3.537 hemoculturas coletadas no Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) para investigação de processos infecciosos, 683 (19%) apresentaram 

crescimento de algum microrganismo (fonte: Comissão de Controle de Infecção 
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Hospitalar/HUAP/UFF; CCIH-HUAP). Dessas, 203 (30%) foram detectadas em pacientes 

acima de 60 anos (fonte: MV sistema/HUAP). Estes dados sugerem uma elevada frequência de 

idosos entre os pacientes com ICS com comprovação microbiológica nos pacientes assistidos 

no HUAP/UFF. 

Apesar das elevadas ocorrência e mortalidade associadas às ICS descritas na literatura, 

o impacto social deste agravo permanece desconhecido, bem como seu perfil microbiológico 

na população idosa brasileira. Diante das informações previamente expostas, as seguintes 

perguntas motivaram este projeto: 1) Há diferença na incidência da ICS entre jovens e adultos 

jovens? 2) Quais são a origem e o perfil microbiológico das ICS detectadas nos pacientes 

idosos assistidos no HUAP? 3) Há diferenças no perfil microbiológico das ICS ocorridas entre 

idosos e adultos jovens? 4) Quais são os fatores determinantes para óbito para jovens e idosos 

com ICS? 

Esperamos que este estudo forneça conhecimento específico sobre as características 

epidemiológicas, clínicas e microbiológicas das ICS dos idosos e contribua para a melhor 

assistência prestada aos mesmos.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A ICS é a presença e multiplicação de um microrganismo na corrente sanguínea 

(Araujo, 2012). Pode ser classificada em ICS com comprovação microbiológica (ICS-CM), ou 

em ICS por critérios clínicos (ICS-CC). Na ICS-CM há crescimento e identificação de 

microrganismo em cultura de sangue (hemocultura). A ICS-CC é caracterizada por sinais e 

sintomas de infecção ou instituição de terapia antimicrobiana para sepse na presença de 

hemocultura negativa ou não realizada (Anvisa, 2017).  

Impacto social e econômico das ICS 

Os episódios de ICS são acompanhados de substancial morbidade, mortalidade e 

elevação dos custos hospitalares. Esse impacto econômico e social é resultante do elevado 

número de exames complementares e medicamentos utilizados no diagnóstico e tratamento das 

ICS, do custo com hotelaria hospitalar e da perda de dias de trabalho. Dados mundiais de 

diferentes regiões geográficas demonstram este impacto (Araujo, 2012; Kaye et al., 2014; De 

Oliveira; Oliveira de Paula; Farnetano Rocha, 2015).  

Em 1990, o Banco Mundial e a OMS iniciaram um projeto em âmbito global, The 

Global Burden of Disease (GBD), para estimar a carga de doença (burden of disease) de 107 

patologias e dez fatores de risco. Neste contexto, foi introduzido um novo parâmetro 

epidemiológico, Disability-Adjusted Life Year (DALY), que mensura os anos de vida perdidos 

por morte prematura e os anos vividos sem condições ideais de saúde. Um DALY equivale a um 

ano de vida saudável perdido. Uma coorte descritiva de pacientes com infecção primária de 

corrente sanguínea (IPCS) em um hospital quaternário do Rio de Janeiro, Brasil, estimou o DALY 

das IPCS em 20,44 anos saudáveis perdidos para cada 1000 pacientes adultos internados (Da 

Rocha, et al., 2017).  

O projeto Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance- 

Brazil (SCOPE) descreveu a ocorrência das ICS em pacientes admitidos em hospitais das cinco 

regiões do Brasil. Esse sistema de vigilância identificou 2.563 pacientes em 16 hospitais, no 

período de junho/2007 a março/2010, e detectou mortalidade de 40% (Marra et al., 2011). Uma 

análise prospectiva realizada em São Paulo para calcular o custo de ICS em pacientes de 
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terapia intensiva no Brasil, estimou um custo médio de US$ 9,843.35 por cada episódio de 

infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso de cateter vascular central (IPCS-CV) 

(Higuera F et al., 2007).  

Estudo prospectivo na Argentina detectou um excesso de custo de $4.888 dólares e 

aumento da duração de internação de 11,9 dias por episódio de ICS em pacientes internados em 

centro de terapia intensiva (CTI) (Mesiano; Merchán-Hamann, 2007). Nos Estados Unidos da 

América (EUA), dados de 2005 do National Center of Health Statistics (NHSS) demonstraram 

que as ICS provocaram aumento no período de internação entre 6,5 a 22 dias (Mesiano; 

Merchán-Hamann, 2007), já no ano de 2014, NHSS apontou aumento no tempo de internação 

de 25 dias (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). No Canadá, foi estimada 

mortalidade por ICS de 7.000 a 9.000 indivíduos no universo de 100.000 pessoas por ano, com 

mortalidade variando entre 20-25%, em 2013. Na Dinamarca, no ano de 2006, foram 

notificados 9.000 episódios de ICS com 1.900 mortes estimadas. Na Finlândia, no ano de 2007, 

foram relatados 8.700 episódios de ICS com 1.100 mortes/ano (Goto; Al-Hasan, 2013). 

Fisiopatogenia e incidências das ICS 

As ICS são eventos potencialmente graves e com patogenia complexa, cujos aspectos 

clínicos, epidemiológicos e microbiológicos variam temporal e geograficamente. Além disto, a 

população acometida e o ambiente de ocorrência das ICS influenciam diretamente nessas 

características. 

Quanto à topografia de origem, as ICS podem ser classificadas em primárias (IPCS), 

secundárias (ISCS) ou indeterminadas (IICS). As IPCS são infecções sistêmicas sem foco 

extravascular de infecção identificável ou IPCS-CV. As ISCS são aquelas com origem em 

topografia extravascular como: infecção urinária, pneumonia, infecção de sítio cirúrgico, 

osteomielite, peritonites, infecção de partes moles e meningite (Anvisa, 2017). As IICS são 

aquelas sem definição, após exaustiva investigação.  

De acordo com o ambiente de aquisição, as ICS são classificadas como: i) 

comunitárias (ICS-C), constatadas no ato de admissão do paciente ou menos de 48h da 

internação, desde que não relacionada com internação anterior; ii) relacionadas à assistência em 

saúde (ICS-RAS). Nessa categoria, estão incluídas as ICS adquiridas durante a internação 

hospitalar (ICS hospitalar, ICS-H), além das ocorridas devido aos cuidados em hospital-dia, 

clínicas de diálise e homecare (Friedman et al., 2002). As ICS-RAS são mais frequentemente 
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primárias ou IPCS-CV, enquanto, as ICS-C são predominantemente secundárias (Hattemer et 

al., 2013; Son et al., 2010). Sistemas de vigilância nacionais e internacionais que avaliem a 

incidência de ICS-C são raros. A maioria deles avalia a ocorrência das ICS-RAS.  

No Brasil, entre 2003 e 2006, o International Nosocomial Infection Control 

Consortium (INICC), sistema de vigilância de infecções devido a assistência em saúde em 

países em desenvolvimento, detectou nos CTI taxas de IPCS-CV de 8,1 a 25,8/1000 

cateteres/dia, com mediana de 9,1/1000 cateteres/dia (Salomao et al., 2008). A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recebe notificações eletrônicas dos casos de IPCS-

CV desde 2010 e publica esses dados em forma de boletins anuais previstos no Programa 

Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. No ano de 

2016, 1.362 hospitais atenderam aos requisitos de envio de suas densidades de incidência, e 

foram compiladas taxas de IPCS-CV nos CTI nacionais de 4,6/1000 cateteres/dia e percentil 50 

de 4,0/1000 cateteres/dia (Anvisa, 2016). O sistema de Vigilância Epidemiológica das 

Infecções Hospitalares do Estado de São Paulo no ano de 2017 recebeu notificação de 416 

hospitais com CTI, e o percentil 50 de densidade de incidência de IPCS-CV foi 2,89/1000 

cateteres/dia (CVE São Paulo, 2018). Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução Estadual 

n° 1290 de 04/11/2015 que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de IPCS-CV, 

pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções de sítio cirúrgico relacionadas a parto 

cesáreo e infecção/colonização por germes multirresistentes pelas unidades de saúde do Estado 

do Rio de Janeiro. A vigilância fluminense conta com 223 unidades de saúde com CTI que 

preenchem critérios de notificação. Destas, 168 estão regulares no relatório de dados de 

ICS-RAS. No ano de 2016, foram notificados 930.391 pacientes-dia, 2.197 IPCS-CVs, com 

densidade de incidência de 4,1/1000 cateteres/dia e percentil 50 de 3,1/1000 (CECIH Rio de 

Janeiro, 2017). 

Nos EUA, a maioria das ICS relatadas é devido a algum cuidado em saúde ou durante 

a internação hospitalar (Stone, 2010). Essa está associada à mortalidade superior àquela 

observada nas ICS-C (Araujo, 2012). A aquisição de infecção no ambiente hospitalar é 

facilitada por características ambientais e inerentes aos pacientes. A presença de procedimentos 

e dispositivos invasivos, múltiplas comorbidades, e consequente deficiência imune são fatores 

de risco para a aquisição dessas infecções (Anvisa, 2013). Nos EUA, entre 2013 e 2014, o 

NHSS recebeu notificação de 5.601 unidades hospitalares, com 30.934 episódios de ICS-H 
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primárias detectados. Desses, 11.490 ocorreram em CTI (37%) e 17.413 (56%) em enfermarias 

(Weiner et al., 2016).  

Segundo relatório o anual do European Center of Disease Prevention and Control 

(ECDC), no ano de 2015, em 15 países (Áustria, Bélgica, República Checa, Estônia, França, 

Alemanha, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Espanha e Reino Unido), 1.103 

hospitais notificaram 5.360 episódios de ICS em pacientes internados em CTI (ECDC; 2017). 

Esses dados demonstram 42,6% dos casos de IPCS-CV e 34,8% de ISCS. Dentre as ISCS, 

43,1% tiveram origem pulmonar, 22,5% gastrointestinal, 16,6% trato urinário, 3,6% sítio 

cirúrgico e 5,0% pele e partes moles. Finalmente, 9,4% outras topografias (ECDC; 2017).  

Perfil microbiológico das ICS 

O conhecimento do perfil microbiológico das ICS é essencial para assegurar a 

terapêutica antimicrobiana adequada e o melhor prognóstico desses eventos. A hemocultura é o 

exame que permite detectar e identificar os agentes etiológicos das ICS (Gir et al., 1998). 

O perfil microbiológico das ICS é influenciado pelo ambiente de aquisição das 

mesmas (Horan; Andrus; Dudeck, 2008; Friedman et al., 2002). Geralmente, os agentes mais 

comuns isolados nas ICS são Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativos 

(SCN) e enterobactérias. Todavia, a prevalência de cada agente varia de acordo com o local de 

estudo (Bharadwaj et al., 2014; Pratikaki et al., 2009). Segundo BRAZILIAN SCOPE, que 

avaliou ICS adquiridas em pacientes admitidos em hospitais das cinco regiões do Brasil, os 

organismos Gram-negativos causaram 58,5% das ICSs entre 2007 e 2010, os Gram-positivos 

35,4% e os fungos 6,1%. Os patógenos mais comuns foram S. aureus (14,0%), SCN (12,6%), 

Klebsiella spp. (12,0%), e Acinetobacter spp. (11,4%) (Marra et al., 2011).  

A distribuição dos 16.949 microrganismos notificados como agentes etiológicos de 

IPCS-CV em pacientes hospitalizados em CTI no Brasil no ano de 2016 evidencia 

predominância de SCN (18,9%), seguida de Klebsiella pneumoniae (18,2%) e S. aureus 

(14,1%) (Anvisa, 2016). Em São Paulo, no ano de 2017, foram notificados 5.067 

microrganismos. Desses isolados de episódios de IPCS-CV, 19,48% foram K. pneumoniae, 

10,18% Acinetobacter spp., e 6,18% Pseudomonas aeruginosa (CVE São Paulo, 2018). No ano 

de 2015, a Coordenação estadual de Controle de Infecção Hospitalar do estado do Rio de 

Janeiro (CECIH) recebeu notificação de 2.751 casos de IPCS-CV, desses, 23% eram 
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enterobactérias resistentes a cefalosporinas de 3ª/4ª geração, 13% SCN e 9,3% Acinetobacter 

spp. (CECIH Rio de Janeiro, 2016).  

O Center for Disease Control and Prevention (CDC) americano já evidencia desde a 

década de 80, através de seu sistema de vigilância de infecções em CTI, que os cocos Gram-

positivos aeróbios superam os bacilos Gram-negativos como os principais agentes etiológicos 

das ICS. Dados do NHSS documentaram a distribuição dos patógenos nos EUA, sendo o SCN 

o primeiro agente isolado (Weiner et al., 2016). Semelhantemente, notificações do sistema de 

vigilância europeu EARSS, 2014, apontam que o microrganismo mais frequentemente isolado 

nas IPCS-CV é SCN, seguido de Enterococcus spp., Klebsiella spp., S. aureus e E. coli 

(ECDC, 2017).  

O perfil microbiológico das ICS apresentou mudanças significativas, com aumento de 

casos descritos de MDR ao longo das últimas trinta décadas. A OMS, preocupada com a 

preservação humana, saúde animal e intervenções políticas, definiu a resistência antimicrobiana 

como um problema crítico de saúde pública mundial. Lançado em outubro de 2015, o Sistema 

Global de Vigilância de Resistência Antimicrobiana (GLASS) está sendo desenvolvido para 

apoiar o plano de ação global para prevenção de resistência antimicrobiana. O objetivo é apoiar 

a vigilância global e pesquisa, a fim de fortalecer a base de evidências sobre a resistência 

antimicrobiana e ajudar a informar a tomada de decisões e conduzir ações nacionais, regionais 

e globais. As bactérias resistentes mais comumente relatadas, pelos 52 países participantes, 

incluindo prioritariamente sangue, urina, fezes, foram E. coli, K. pneumoniae, S. aureus e 

Streptococcus pneumoniae, seguidas da Salmonella spp.(WHO, 2015). 

No Brasil, os relatórios da ANVISA sobre o perfil microbiológico das IPCS-CV em 

pacientes adultos hospitalizados em CTI no ano de 2016 demonstrou que 63,1% de todos os S. 

aureus detectados eram resistentes a meticilina (MRSA), 25,8% dos Enterococcus spp eram 

resistentes à vancomicina (VRE), 85% dos Acinetobacter spp. eram resistentes a carbapenema, 

46,8% das K. pneumoniae eram resistentes às cefalosporinas de 3ª/4ª geração e 42,9% das 

Pseudomonas aeruginosa eram resistentes aos carbapenêmicos (Anvisa, 2016). O Centro de 

Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo, através do Plano Estadual Prevenção e 

Controle de Bactérias Multiresistentes, relata que no período de 2005 a 2017, o percentual de 

Acinetobacter spp. MDR aumentou de 20% para 84%, VRE de 10% para 44% e K. 

pneumoniae resistentes às cefalosporinas de 3ª/4ª geração de 43% para 75%, incluindo IPCS-

CV (CVE São Paulo, 2016). Até o ano de 2013, as notificações de MDR do estado do Rio de 
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Janeiro eram realizadas através de formulário de papel e enviadas via fax à CECIH. Esta 

notificação foi tornada compulsória no estado do Rio de Janeiro com a publicação da 

Resolução SES (Secretaria de Estado de Saúde) nº 902, de 31/03/2014, através de uma 

ferramenta eletrônica em formato web na plataforma Formsus/Datasus. Em 2014, 

Acinetobacter baumannii resistente aos carbapenêmicos foi o MDR mais notificado (27,2%) 

nas infecções, incluindo IPCS-CV, seguido por MRSA (16%), enterobactéria resistente a 

carbapenemas (ERC) (15%) e P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos (14,4%). Os demais 

microrganismos compõem cerca de 8,6% dos MDR notificados (CECIH Rio de Janeiro, 2016).  

O Antimicrobial Surveillance Program (SENTRY) foi iniciado em 1997 e elaborado 

para monitorar o perfil de patógenos microbiológicos e resistência microbiana em escala 

global. Foram documentadas infecções em mais de 80 centros de pesquisa ao redor do mundo 

(Sader et al., 2004). Os principais problemas de resistência antimicrobiana enfrentados pelos 

países da América Latina, descritos pelo SENTRY, são Gram-negativos não fermentadores 

MDR (Acinetobacter spp. e P. aeruginosa) e enterobactérias produtoras de beta-lactamase de 

espectro estendido (ESBL). Os resultados obtidos apontaram que, em relação aos bacilos 

Gram-negativos, na América do Norte as frequências de amostras de E. coli, K. pneumoniae e 

Enterobacter spp. resistentes às cefalosporinas de terceira geração foram de 1,3%, 2,6% e 

9,8%, respectivamente (Streit, Jones, Sader, Fritsche, 2004). Na Europa, foram descritas 

prevalências de resistência às cefalosporinas de terceira geração de 36,8% para Enterobacter 

spp., 2,4% para E. coli e 12,8% para Klebsiella spp. (Hanberger et al., 2001). 

Outrossim, o impacto das ICS por MRSA é um desafio global crescente. Em 1997, 

The International Network for the Study and Prevention of Emerging Antimicrobial Resistance 

(INSPEAR) desenvolveu estudo observacional em hospitais em 30 países, incluindo 6 centros 

da América Latina, Brasil e Argentina, para determinar a prevalência de MRSA, no qual 67% 

das amostras de S. aureus foram MRSA (Alvarez, Labarca, Salles, 2010; Richet et al., 2001).  

O NHSS entre 2013 e 2014, evidenciou 9.955 episódios de ICS-RAS por MRSA em 

CTI americanas (www.cdc.gov/hai/excel/hai-progress-report/hai-progress-tables.xlsx - 

consultado em 20/01/2018). Estudo britânico descreveu, entre 1997 e 2004, o aumento da 

incidência de bacteremia por S. aureus e, principalmente, aumento devido a infecções por 

MRSA, nas admissões de pacientes atendidos em dois hospitais de ensino em Oxfordshire 

(Cosgrove; Fowler, JR., 2008; Wyllie; Crook; Peto, 2006). Ademais, desde o aparecimento de 

resistência aos glicopeptídeos no final dos anos 80, amostras de VRE emergiram como 

http://www.cdc.gov/hai/excel/hai-progress-report/hai-progress-tables.xlsx
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causadores das ICS. Segundo dados do National Healthcare Safety Network (NHSN), a 

resistência à vancomicina em Enterococcus spp. variou de 0,3% em 1989 para 7,9% nos anos 

2000, um aumento de quase 20 vezes (Edmond et al., 1996).  

O relatório EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) 

realizado pelo ECDC indica que menor frequência de resistência foram reportadas pelos países 

do norte, no ano de 2016, enquanto valores mais altos foram relatados no sul e leste da Europa. 

Essas diferenças estão relacionadas às variações no uso de antimicrobianos, prevenção de 

infecção, práticas de controle e de dissimilaridade no diagnóstico e padrões de utilização de 

cuidados de saúde nos países. Entre as amostras de E. coli, 88,4% foram determinados como 

positivas para ESBL pelos laboratórios em 2016 e 87,1% para K. pneumoniae. Mais da metade 

(55,4%) do Acinetobacter spp. informados eram resistentes a pelo menos um dos grupos 

antimicrobianos sob vigilância regular (fluoroquinolonas, aminoglicosídeos e carbapenêmicos) 

(ECDC, 2017). 

Fatores determinantes e prognósticos das ICS  

São citados como fatores de risco para o desenvolvimento das ICS e suas 

complicações: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e insuficiência renal crônica 

(Henrique et al., 2013). Estudo conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, no ano de 

2010, em pacientes com IPCS, identificou que aqueles com hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus apresentaram aumento no risco para desenvolver IPCS de 22% e 37%, 

respectivamente (Grothe et al., 2010). A nefropatia crônica está associada à inflamação 

sistêmica e deficiência imunológica. A inflamação associada à doença renal crônica e 

deficiência imunológica é, em parte, devido à disfunção do sistema imune inato que consiste de 

monócitos e seus homólogos de tecido, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, natural 

killer, mastócitos, eosinófilos e basófilos. A deficiência imunológica predispõe ao aumento da 

incidência de infecções microbianas (Vaziri et al., 2012). Ainda em relação ao risco de 

bacteremia, de acordo com o CDC, os pacientes que fazem uso de cateter venoso central são 

sete vezes mais propensos a adquirir ICS do que aqueles com fístula arteriovenosa (Gauna, 

2013). 

O prognóstico do indivíduo com ICS é influenciado por características do paciente, do 

agente etiológico, pela abordagem terapêutica adotada e do ambiente de aquisição da ICS. 

Pacientes em vigência de ICS apresentam disfunções orgânicas. Estudo sobre os fatores 
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determinantes prognósticos das ICS em pacientes de CTI pós-operatório do ano de 2002, na 

Suíça, apontou que 80% dos 224 pacientes acompanhados apresentaram pelo menos uma 

disfunção orgânica durante o curso da ICS. Hipotensão estava presente em mais de 54% dos 

pacientes, seguida de disfunção neurológica (49%), trato gastrointestinal (33%) e disfunção 

cardíaca (32%). Esse estudo ainda retratou que aqueles com ICS e disfunção neurológica 

apresentaram maior mortalidade (Harbarth et al., 2002).  

Outro aspecto importante associado a piores desfechos é a hipo-albuminemia. Perda 

proteica pode decorrer de lesões inflamatórias, ulcerativas, isquêmicas, neoplásicas, 

congestivas e infecciosas. Quanto menor nível sérico da albumina, maior é a gravidade do caso. 

Revisão brasileira avaliou o papel da albumina em pacientes graves e sugere que albumina 

tenha efeito imunomodulador exógeno, visto que sua reposição está associada a menor 

produção de TNF-alfa pelos linfócitos T e melhor prognóstico (Falcão; Japiassú, 2011).  

A terapia antimicrobiana apropriada é fundamental em pacientes com ICS. Em uma 

coorte recente, foi demonstrado que, mesmo após o ajuste de fatores confundidores, a terapia 

empírica inadequada foi associada ao risco 3x maior de mortalidade em 14 dias e 1,7x maior 

em 30 dias nos pacientes com ICS (Retamar et al., 2012).  

Está demonstrado que pacientes reconhecidos e tratados precocemente tem melhor 

prognóstico. A abordagem precoce do agente infeccioso, tanto no sentido do controle do foco 

infeccioso como da antibioticoterapia adequada, são fundamentais para a boa evolução do 

paciente. O controle do foco é pré-requisito para que as defesas do hospedeiro tenham sucesso 

na eliminação do agente. Apesar do termo controle do foco ser utilizado frequentemente como 

tratamento cirúrgico, os procedimentos de remoção de cateteres, próteses, sondas e corpos 

estranhos também estão associados a este conceito. Dentre as principais medidas utilizadas de 

controle cirúrgico do foco infeccioso, destacam-se drenagens de abscessos, desbridamento de 

tecido necrosado, remoção de acesso infectado (Reinaldo et al., 2011).  

Além disso, a terapia empírica inadequada pode ocorrer por falha microbiológica 

quando a resistência é prevalente, visto que clínicos prescrevem antibióticos contrários a 

evidencia de MDR (Hughes et al.,2016). Uma coorte retrospectiva multicêntrica realizada entre 

2009 e 2013, de banco de dados de 175 hospitais americanos, evidenciou que aqueles pacientes 

com infecção por Acinetobacter spp. MDR tinham 5x mais chance de terapia empírica 

inapropriada e maior mortalidade hospitalar (Zilberberg et al., 2016).  
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As infecções causadas por MDR estão associados aos piores desfechos. Evidências 

crescentes suportam que a evolução clínica dos pacientes com ICS por MRSA é pior do que o 

daqueles com ICS causada por S. aureus sensíveis à oxacilina (MSSA) (Cosgrove; Fowler, JR., 

2008). Uma coorte observacional australiana de 1997 a 2007, de pacientes com bacteremia por 

S. aureus, identificou que o tempo de sobrevida dos pacientes após bacteremia por MRSA foi 

menor do que para os pacientes com MSSA (14 meses vs 54 meses) (Yaw; Robinson; Ho, 

2014). 

Da mesma forma, o NHSN conduziu um estudo entre 1989 e 1993, com 1.881 

episódios de IPCS e demostrou que as causadas por VRE estavam associadas a maior 

mortalidade se comparada às amostras susceptíveis à vancomicina (37% vs. 16%; P < .0001) 

(Edmond et al., 1996). Uma revisão sistemática canadense de 2015 pesquisou dados publicados 

na literatura de 1997 a 2014 para identificar estudos que comparassem bacteremia por 

Enterococcus spp. Esse estudo concluiu que apesar da terapia adequada, bacteremia por VRE 

foi associada com maior mortalidade hospitalar e maior tempo de internação (Prematunge et 

al., 2016).  

Um estudo de metanálise desenvolvido em conjunto pela Philadelphia College of 

Pharmacy e National University of Colombia, em 2013, descreve que as ICS-H causadas por 

Acinetobacter spp. resistentes estão associadas ao aumento de mortalidade de 8 a 40%. Além 

da capacidade de adquirir múltiplas resistências aos antibióticos, A. baumannii tem um número 

de fator de virulência ferro mediados e formação de biofilme, que poderia afetar os desfechos 

clínicos (Yaw; Robinson; Ho, 2014). 

Um estudo retrospectivo para identificar os fatores preditores de mortalidade e a 

evolução clínica de bacteremia por P. aeruginosa resistente realizado na Universidade de 

Uberlândia, Brasil, de 2009 a 2011, demonstrou que a taxa de mortalidade em 30 dias e o 

tempo de internação hospitalar foram maiores no grupo de pacientes com Pseudomonas 

resistente quando comparados com grupo o suscetível. A plasticidade genética de 

Pseudomonas aeruginosa, atribuída ao genoma maciço associado ao metabolismo flexível e a 

baixa permeabilidade da membrana externa, torna este patógeno resistente a um grande gama 

de agentes (Dantas et al., 2014). 

Uma análise retrospectiva de pacientes admitidos com bacteremia por K. pneumoniae 

em um hospital de ensino na China, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, identificou que 
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aqueles pacientes com bacteremia por K. pneumoniae resistente tiveram desfecho pior. A 

presença de resistência aos carbapenemas foi associada a maior mortalidade em 28 dias (Tian 

et al., 2016). 

O ambiente de aquisição da infecção é outro ponto chave no desfecho do paciente. O 

número de óbitos associados ICS-RAS foi 50% mais elevado em comparação aos óbitos 

decorrentes de infecções comunitárias em pacientes admitidos em um hospital de oncologia no 

Brasil (Velasco, 1998). Uma coorte prospectiva da Finlândia, de 2002 a 2003, estudou o 

impacto da admissão em terapia intensiva para o risco de aquisição de infecção e elucidou que 

aquisição de infecção em CTI foi fator independente para mortalidade hospitalar (Ylipalosaari 

et al., 2006). Revisão grega de 2011, ao estudar infecções em pacientes em hemodiálise, 

descreve que a mortalidade anual de paciente com bacteremia é 100 a 300 vezes maior que a 

população geral e 32% das hospitalizações estão relacionadas a IPCSs (Eleftheriadis et al., 

2011).  

Apresentação clínica das ICS 

Na população em geral, as infecções, inclusive as ICS, apresentam sinais e sintomas 

como calafrios, confusão mental e delírio, febre (temperatura > 38º) ou hipotermia 

(temperatura < 36º), hipotensão (Pressão arterial sistólica - PAS < 90; Pressão arterial média - 

PAM < 65 ou queda de 40mmHg da pressão arterial basal), taquicardia (> 90 bpm), exantema 

cutâneo, bem como hematomas e hemorragias também podem acontecer. Esses surgem devido 

resposta inflamatória a presença de antígenos. Apenas 20-30% dos pacientes com resposta 

inflamatória apresentam calafrios, e, em alguns casos, pode progredir para quadros mais graves 

mesmo sem um aumento na temperatura corporal (http://www.ilas.org.br, último acesso em 

20/01/2018). Em pacientes com o sistema imunológico gravemente comprometido, a 

temperatura do corpo pode cair abaixo do normal, hipotermia (Pereira; Batalhão; Cárnio, 

2014). Para quantificar a gravidade dos sintomas, a resposta orgânica é classificada em Sepse e 

Choque séptico. Sepse é a disfunção orgânica potencialmente fatal causada por resposta 

desregulada do hospedeiro à infecção. Choque séptico significa sepse associada à disfunção 

orgânica, celular, metabólica associada a alto risco de óbito (Singer et al., 2016). 

Prevenção 

As estratégias utilizadas para reduzir o risco das ICS-RAS são, na sua grande maioria, 

educativas e direcionadas aos profissionais de saúde e inclui lavagem de mãos, barreira 

http://www.ilas.org.br/
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máxima para inserção de dispositivos invasivos, observação rigorosa das práticas universais de 

limpeza e desinfecção por parte da equipe de saúde, garantia da segurança nos processos de 

esterilização de artigos médicos e instrumentais, e o uso criterioso de antibioticoterapia. Por 

outro lado, a prevenção das ICS adquiridas na comunidade depende da manutenção de uma boa 

qualidade de vida da população, com moradias adequadas, rede de esgoto e saneamento e 

acesso aos serviços médicos (Lobo et al., 2005; Pittet, 2005; http://www.ilas.org.br/ - último 

acesso em 20/01/2018).  

Para reforçar a segurança do paciente e qualidade dos serviços de saúde, a ANVISA, 

em 2017, em sua publicação Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde, reforça: i) necessidade de higienizar as mãos antes e após a inserção de cateteres e para 

qualquer tipo de manipulação dos dispositivos; ii) avaliar o sítio de inserção do cateter e áreas 

adjacentes quanto à presença de rubor, edema e drenagem de secreções por inspeção visual e 

palpação sobre o curativo intacto; iii) avaliar necessidade de permanência do cateter 

diariamente e iv) educar os profissionais de saúde envolvidos na inserção, no cuidado e na 

manutenção de cateteres vasculares sobre a prevenção de IPCS-CV (Anvisa, 2017).  

http://www.ilas.org.br/
http://www.ilas.org.br/
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As ICS no paciente idoso 

Mudança do perfil demográfico brasileiro  

O primeiro censo demográfico brasileiro foi realizado em 1872, por ordem do 

Imperador D. Pedro II. Na ocasião, foi feito o levantamento do número de habitantes oficial do 

país. Desse período até 1940, o recenseamento era realizado a cada 20 anos, quando passou a 

ser feito a cada dez anos (Oliveira, LAP De; Simões, 2005).  

Segundo o Censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, a 

população brasileira passou de 190 milhões de habitantes. Atualmente, o contingente 

populacional é mais que o dobro do que há 40 anos atrás. Apesar desse aumento, as estimativas 

apontam que o crescimento populacional no país entrará em desaceleração depois de 2042. Os 

dados apontam, assim, para ampliação e envelhecimento populacional (IBGE, 2013), conforme 

visto na Figura 1.  

 
Figura 1.  Pirâmide etária brasileira, segundo grupos de idade, (IBGE, 2013) 
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O IBGE estima também que aumentará a expectativa de vida do brasileiro até 2060. 

Atualmente, essa é de 74,8 anos e, em 2060, deverá chegar a 81,2 anos (IBGE, 2013). O 

aumento da expectativa de vida aliado à redução da taxa de natalidade levará à predominância 

de idosos no país (Mendes et al., 2012), conforme apresentado na Figura 2.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pirâmide etária brasileira, segundo aumento de expectativa de vida, (IBGE, 2013) 

A mudança do perfil demográfico brasileiro e o rápido envelhecimento da população 

têm acarretado grandes impactos na sociedade e, consequentemente, nas demandas de 

assistência em saúde. Os idosos utilizam com frequência os serviços de saúde, pois tem um 

maior risco de internações hospitalares sucessivas devido ao aumento concomitante na 

ocorrência de doenças crônicas (Villas Bôas; Ruiz, 2004; Parahyba; Veras; 2007; Paskulin; 

Valer; Vianna, 2011).  

Os idosos utilizam fração significativa dos recursos empregados pelo Sistema de 

Saúde. As doenças infecciosas em idosos, quando comparadas aos indivíduos jovens, são 

relativamente mais graves e mais complicadas, e eventualmente contribuem para maior 

mortalidade. Muitos avanços ocorreram na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 

infecciosas. Porém, esses agravos ainda são responsáveis por 30% das mortes nos idosos e 

estão entre as principais causas de hospitalização, aponta estudo de revisão brasileiro a despeito 

dos principais aspectos do tratamento das infecções nos idosos (Moreira et al., 2007).  
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Fatores determinantes, impacto social e econômico das ICS nos idosos 

Uma proporção significativa (40 a 50%) das ICS diagnosticadas na população em 

geral e 60% das mortes por sepse ocorrem entre os idosos (Hernández et al., 2015). Os 

pacientes idosos contabilizam 40 a 50% de todos os casos de bacteremia e 60% das mortes por 

sepse (Fontanarosa et al., 1992). A incidência de ICS aumenta com a idade, principalmente em 

indivíduos maiores que >85 anos e múltiplos fatores contribuem para esse fenômeno, como 

comorbidades, alteração do estado imune e institucionalização. As comorbidades mais 

frequentemente associadas ao risco de ICS em pacientes idosos são diabetes, doença 

cardiovascular e neoplasias (Hernández et al., 2015).  

A população idosa é mais vulnerável à aquisição de infecções que a população jovem. 

Isso pode ser explicado por várias razões, como por exemplo, imunosenescência, com 

diminuição da imunidade celular e humoral, além de alterações de funções fisiológicas, como 

barreira cutânea, aumento prostático, diminuição do reflexo da tosse, perda de controle 

esfincteriano, bem como o aumento da prevalência de doenças crônicas, como diabetes, câncer, 

aterosclerose, demência, uso de medicações imunossupressoras, anticolinérgicos, sedativos e 

bloqueadores gástricos (Avci et al., 2012).  

A idade avançada leva a mudanças importantes no sistema imune humoral e celular. O 

termo imunodeficiência, no idoso, usualmente se refere a alguma deficiência orgânica do 

sistema imunológico com resposta ineficiente de citocinas, que conduz ao risco maior de 

infecções. Um dano oxidativo diretamente relacionado ao envelhecimento compromete a 

expressão gênica e a integridade do DNA, o que poderia justificar, em parte, o declínio da 

função celular, e menor produção de anticorpos (Goyns, 2002).   

Com o envelhecimento ocorre um decréscimo da sensibilidade gustativa, o que 

ocasiona alterações no padrão de ingestão alimentar (Passos, 2010). A desnutrição no idoso 

parece ser a principal causa da deficiência imunológica, visto que 10 a 25% deles apresentam 

déficits nutricionais (Moreira et al., 2007). Os potenciais fatores de risco de desnutrição são 

múltiplos: má dentição, distúrbios digestivos, doenças crônicas, isolamento social e 

institucionalização (Dias, 2017). Não só a desnutrição é fator de risco para infecções, mas 

também o aumento na demanda metabólica. Esse aspecto é especialmente pertinente ao 

contexto geriátrico, em que os pacientes geralmente não possuem reserva nutricional, e a 

própria infecção é também uma importante causa de desnutrição. A correlação entre nutrição e 
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infecção cria um “ciclo vicioso” em que a desnutrição é causa de infecção e infecção conduz 

consequentemente à desnutrição, aumentando a probabilidade de um desfecho desfavorável ou 

aquisição de uma doença infecciosa adicional (Moreira et al., 2007).  

A mortalidade nesse grupo etário parece estar relacionada com a gravidade do quadro 

infeccioso inicial (Muñoz-Gamito et al., 2012). A idade avançada é fator de risco independente 

para óbito (Wester et al., 2013). Dados nacionais de óbito indicam que cerca de 26/1000 idosos 

morrem de sepse, anualmente. Associado há elevado custo para a assistência em saúde, cerca 

de 9 bilhões de reais ao ano. Revisão conduzida em São Paulo para avaliar mortalidade da 

sepse em idoso, estimou um aumento de 1,5% nos casos de sepse entre idosos a cada ano, com 

incremento de 934 mil casos em 2010 para mais de 1 bilhão em 2020 (Silva, V.; Koike, 2010). 

Similarmente, dados dos EUA de 2007 demonstram que a cada ano 2.500 óbitos por 

sepse/100.000 habitantes ocorrem entre os idosos (Girard; Ely, 2007). Em indivíduos idosos, o 

episódio de ICS foi associado a 2x maior mortalidade, 10 dias a mais de hospitalização e custo 

mais elevado de cerca de $43.000 dólares em gastos hospitalares nos EUA (Kaye et al., 2014).  

A elevada presença de comorbidade com consequentes alterações metabólicas e 

nutricionais torna os idosos especialmente susceptíveis a um pior prognostico. Os pacientes 

idosos, muitas vezes, são portadores de doenças crônicas graves (P. ex: insuficiência renal), e 

assim, tem maior mortalidade quando comparados aos pacientes sem estes agravos; níveis de 

creatinina elevados estão relacionados ao óbito associado à bacteremia. Alteração nutricional 

associada ao aumento do risco de mortalidade em bacteremia nos idosos é a hipoalbuminemia. 

Essa reflete a gravidade do dano endotelial causado pela sepse e a baixa reserva em resposta ao 

estresse metabólico (Greenberg et al., 2005). 

Fisiopatogenia e incidência das ICS no idoso 

A incidência anual de ICS observada em unidade de atendimento geriátrico chega a 

14% (Chassagne, 1996). Dados sugerem que cerca de 79% dos episódios de ICS em idosos são 

associados a cuidados de saúde e 21% comunitários (Retamar et al., 2014). Um estudo turco de 

2012 comparou a aquisição de infecções associados a cuidados de saúde entre indivíduos 

jovens e idosos, no qual identificou que a incidência de IRAS foi de 2,49/1000 pacientes idosos 

e 1,64/1000 pacientes jovens (Avci et al., 2012).  

De acordo com a origem das ICS entre pacientes idosos, o sítio mais comum é 

secundário ao foco urinário, seguida de trato respiratório e intra-abdominal. A incidência 
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aumentada de infecção do trato urinário (ITU) em mulheres idosas está provavelmente 

relacionada com o volume residual aumentado e subsequente acúmulo de urina na bexiga. 

Homens idosos se tornam mais suscetíveis a infeção do trato urinário pela retenção de urina, 

resultado de patologias prostáticas. Todavia, estudos demostraram que o sítio pulmonar está 

associado aos casos fatais, e infecção urinária e de pele e partes moles às evoluções clínicas 

favoráveis (Holloway, 1986; Retamar et al., 2014; Del Arco et al., 2017). 

Perfil microbiológico das ICS nos idosos 

Não há um perfil microbiológico definido das ICS no idoso, mas sim uma grande 

diversidade de microrganismos (Moreira et al., 2007). Como na maioria das infecções, os 

aspectos epidemiológicos e microbiológicos variam de acordo com o local de aquisição, seja 

comunitária ou IRAS. De forma geral, bacilos Gram-negativos entéricos são os 

microrganismos mais comuns e E. coli representa 73% das amostras isoladas. Dado consistente 

com a informação de frequência aumentada nessa população de distúrbios do trato urinário 

(Hernández et al., 2015). Em ICS-RAS, o S. aureus representa o germe mais frequente 

(Roubaud-Baudron; Gavazzi, 2014). Relatos de ICS por anaeróbios e fungos são incomuns 

(Greenberg et al., 2005).  

No entanto, nos últimos anos, a literatura mundial tem destacado a importância de ICS 

por MDR em indivíduos idosos. Essa população constitui elo epidemiológico importante de 

disseminação de MDR devido a suas internações frequentes e passagens por múltiplos setores 

de assistência à saúde (Marchaim; Katz; Munoz-Price, 2013). Um estudo de prevalência 

alemão realizado em 2011, sugere que idosos podem ser grandes reservatórios de MDR, 

justificado pela hospitalização previa, longo tempo de internação, uso de antibióticos e 

imobilidade (Ruscher et al., 2014).  

O MDR mais prevalente entre os idosos é MRSA. Os pacientes idosos possuem 

prevalencia elevada de fatores de risco para aquisição de MRSA, como contatos frequentes 

com ambientes de assistência à saúde e desordens crônicas de pele e partes moles, segundo 

descreve estudo prospectivo espanhol para avaliar as características e desfechos clínicos de 

pacientes idosos com bacteremia provenientes da comunidade (Hernández et al., 2015). Estudo 

realizado pela Universidade de Michigan, em 2001, descreveu as infecções por S. aureus e 

perfil de resistência em pacientes idosos, cujos resultados sugerem que os pacientes com 

MRSA têm mais frequentemente história de internação recente e presença de doenças crônicas. 
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Na população idosa, as ICS por MRSA podem ser 3x mais frequentes que as causadas por 

MSSA. O mesmo trabalho acrescenta que a prevalência das espécies varia por áreas 

geográficas, mas relatos indicam que 24 a 29% das amostras de S. aureus isoladas de 

hemocultura em países da Europa e EUA são resistentes a meticilina. A proporção das 

amostras de MRSA em pacientes da comunidade é de 14%, enquanto a relacionada à aquisição 

hospitalar é de 33% (Bradley, 2002). Na França, um estudo entre 1998 e 1999 para avaliar a 

redução de susceptibilidade de S. aureus detectou 15 amostras de MRSA com susceptibilidade 

intermediária à vancomicina em uma amostra populacional de 39 pacientes idosos (Guerin et 

al., 2000). Além disso, a mortalidade por infecções por MRSA é significativamente maior que 

nas infecções por MSSA. A mortalidade em 30 dias para os pacientes idosos com ICS por 

MRSA é maior que nos pacientes jovens (Kang et al., 2011).  

Em relação aos MDR Gram-negativos, um estudo Francês evidenciou que a incidência 

de ESBL aumentou na população idosa em assistência domiciliar em 4x entre 1996 a 2005 

(Huang et al., 2012). As infecções causadas por enterobactérias resistentes as cefalosporinas 

devido à produção de ESBL estão associados à mortalidade entre indivíduos idosos. A 

produção de beta-lactamase é descrita como um importante fator de risco para óbito em 

infecções por enterobactérias (Ku et al., 2014). 

Um estudo conduzido na Itália, em unidade de longa permanência para idosos, 

descreveu que a ITU por bactéria resistente aos carbapenemas foi fator de risco independente 

para óbito em 6 meses (Marinosci et al., 2013). Estudo japonês para avaliar a colonização de 

idosos admitidos em um hospital geriátrico, evidenciou entre 1994 e 1996, que dos 233 

pacientes, 8,2% eram colonizados por Pseudomonas aeruginosa MDR (Washio et al., 1998). 

Dados microbiológicos de 7 hospitais de Detroit, EUA, entre os anos de 2003 e 2008, apontam 

que ao longo dos anos do estudo, a multidroga resistência entre Acinetobacter spp. coletados 

em idosos admitidos nas unidades aumentou de 1,8% para 33,1% (Sengstock et al., 2010). 

Apresentação clínica das ICS nos idosos 

As infecções nos idosos são de difícil diagnóstico e um desafio terapêutico devido às 

apresentações atípicas e comorbidades associadas. Não há sinal e sintoma preditor de ICS em 

idosos. Embora nem todos os pacientes com ICS apresentem sepse, essa síndrome é muitas 

vezes indissociável de ICS, especialmente nos pacientes mais velhos que frequentemente não 
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apresentam manifestações típicas de síndrome de resposta inflamatória (Greenberg et al., 

2005).  

A ICS na senilidade possui apresentação clínica diferente daquela de adultos jovens. 

Esse fato pode acarretar atraso no diagnóstico e consequentemente pior prognóstico (Wester et 

al., 2013). Esses indivíduos podem cursar com ausência de febre ou febre baixa, ausência de 

leucocitose, e manifestações atípicas como fraqueza e alteração do estado mental. O quadro 

frequentemente se inicia com delirium, astenia, anorexia, incontinência urinária e quedas. Nos 

adultos jovens, as manifestações clínicas são geralmente mais evidentes como calafrios, 

alteração do estado geral e febre. A leucocitose pode estar ausente em 20% dos pacientes. A 

linfopenia está associada a pior prognóstico (Chassagne, 1996).  

Cerca de 20% dos casos de pneumonia em idosos não cursa com tosse e em 25 a 50% 

desses a febre está ausente. Nos idosos a temperatura corporal é mais baixa que no adulto 

jovem e a tolerância às temperaturas extremas é limitada. Esses pacientes idosos exibem 

apresentações clínicas atípicas, incluindo, um novo episódio de confusão mental, deterioração 

do quadro geral, distúrbios circulatórios, como hipotensão e acidose lática, taquicardia. A 

alteração dos marcadores inflamatórios está ausente ou com anormalidades mínimas. Maiores 

detecções só são vistas no quadro avançado de infecção. A confusão mental aguda ou outros 

distúrbios de consciência são manifestações atípicas mais comuns relacionadas à infecção na 

população geriátrica. As infecções são a primeira causa de distúrbios agudos de consciência em 

idosos (Heppner et al., 2013).  

Prevenção da ICS nos idosos 

Uma série de recomendações suporta a prevenção de infecção em idosos. Os itens 

propostos envolvem: preservação de mobilidade e autonomia, preservação da musculatura e 

peso corporal, hidratação adequada, higiene pessoal, vacinação e evitar internações 

hospitalares, se possível (Heppner et al., 2013).  

Finalmente, o conhecimento das características específicas das infecções em idosos e 

pesquisas adequadas nessas áreas são necessárias para um ótimo cuidado dessa frágil 

população. Entretanto, não há dados suficientes sobre aspectos clínicos, epidemiológicos e 

microbiológicos das ICS em idosos brasileiros. Assim, estudos locais que esclareçam as 

variações destes aspectos ao longo do tempo são fundamentais para a melhor abordagem 

preventiva e terapêutica das ICS nessa população. Definitivamente, são necessários maiores 



35 

 

 

 

esclarecimentos na literatura mundial sobre os fatores de risco associados à ICS por MDR na 

população geriátrica.  
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3. OBJETIVOS 

 

Descrever as incidências de ICS em pacientes idosos e adultos jovens admitidos no 

HUAP; 

Comparar características clínicas, epidemiológicas e microbiológicas entre as ICS 

ocorridas em idosos e adultos jovens; 

Descrever a letalidade e analisar os potenciais fatores prognósticos para o óbito nos 

pacientes idosos e adultos jovens com ICS admitidos no HUAP.  
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4. PACIENTE E MÉTODO 

Desenho do estudo 

Trata-se de uma coorte de pacientes com ICS, maiores de 18 anos, admitidos no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF), de 1º de dezembro de 2013 a 31 de 

dezembro 2015. 

Ambiente de estudo 

O HUAP-UFF é um hospital quaternário público de ensino, que atende 

aproximadamente 5.000 pacientes clínicos e cirúrgicos por ano, oriundos predominantemente 

da Zona Metropolitana II (Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá), com uma população estimada de 1,5 milhão de habitantes. Este hospital dispõe de 

287 leitos divididos em 13 unidades de internação; possui enfermarias cirúrgicas e clínicas 

(adulto e pediátrica), terapia intensiva (adulto e neonatal), unidade intermediária (adulto 

cardiológica e neonatal), unidade coronariana, emergência, obstetrícia, alojamento conjunto e 

hospital-dia. O HUAP apresenta uma média de 444 internações ao mês (Fonte: Setor 

administrativo e estatístico do HUAP). 

Detecção dos casos de ICS 

Os casos potenciais de ICS foram detectados prospectivamente mediante vigilância 

diária dos resultados de hemoculturas positivas liberados pelo Laboratório de Bacteriologia do 

Serviço de Patologia Clínica do HUAP-UFF. Posteriormente, esses possíveis casos foram 

classificados como ICS verdadeira ou contaminação de amostra de sangue para hemocultura, 

através da avaliação a beira do leito e revisão de registros em prontuários dos respectivos 

pacientes. A definição de ICS verdadeira considerou os critérios do CDC (Centers for Disease 

Control, 2017).  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP-UFF com 

número de referência 32570. 

Critérios de inclusão e exclusão 

Foram elegíveis para inclusão os pacientes com mais de 18 anos, com detecção de ICS 

com comprovação microbiológica admitidos no HUAP-UFF durante o período do estudo. 
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Foram excluídos do estudo os potenciais episódios de ICS sem dados suficientes para serem 

classificadas como infecção verdadeira ou contaminação do sangue coletado para cultura.  

Coleta dos dados 

Após a confirmação do caso de ICS verdadeira, dados demográficos, clínicos e 

microbiológicos dos pacientes e dos episódios de ICS foram coletados em ficha específica 

(Anexo 1), armazenados na plataforma digital Magpi® Advanced Mobile Data Collection 

(Washington, DC, USA). Cada episódio de ICS teve o respectivo paciente acompanhado por 30 

dias após data da infecção (data da coleta de hemocultura) ou até alta ou óbito, o que ocorresse 

primeiro. Os seguintes dados foram coletados:  

Dados demográficos e clínicos sobre o paciente: gênero, data de nascimento, doença de base, 

data e motivo de admissão hospitalar, escore de morbidade de Charlson (Charlson Me, Pompei 

P, Ales KL, 1987), uso de antimicrobiano 30 dias antes da ICS. 

Dados sobre o episódio de ICS: data da coleta da hemocultura positiva, data do resultado final 

da hemocultura, origem topográfica da infecção (primária, secundária, e indeterminada), 

ambiente de aquisição (comunidade, hospital e relacionada à assistência à saúde), setor de 

internação no momento da detecção da ICS, escore de gravidade de PITT (Chow; Yu, 1999), 

Proteína C reativa sérica no momento ou até 48 horas do diagnóstico da ICS, presença de 

neutropenia no momento ou até 48 horas do diagnóstico da ICS, evolução clínica do episódio 

de ICS nas primeiras 72 horas de diagnóstico (sepse, sepse grave e choque séptico) e no 

momento do resultado da hemocultura, tipo e data de início e fim de antibioticoterapia feita 

para o respectivo episódio de ICS, data e tipo de saída (óbito, alta/transferência ou permanência 

internado do respectivo paciente). 

Dados microbiológicos: microrganismo(s) isolado(s) na hemocultura e perfil de 

susceptibilidade aos antimicrobianos.  

Dados administrativos: o número de admissões por faixa etária no período do estudo foi obtido 

com o setor administrativo e estatístico do HUAP. 

Coleta de sangue para cultura e análise microbiológica 

A coleta de amostra de sangue para hemocultura foi realizada mediante indicação da 

equipe de assistência do HUAP-UFF. Os espécimes clínicos foram obtidos conforme 

protocolos institucionais estabelecidos pela CCIH do HUAP-UFF.  Segundo essas 
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recomendações, foram coletas de pelo menos duas amostras de sangue em sítios distintos de 

punção venosa, com aspiração de 10 mL de sangue por sítio, e inoculação em dois frascos com 

meio de cultura para microrganismos aeróbios. As amostras de sangue foram coletadas pela 

equipe assistencial, com técnica asséptica. Assim, os dados microbiológicos utilizados foram 

aqueles já disponíveis habitualmente devido à assistência prestada aos pacientes do HUAP. 

Todas as culturas foram processadas no Laboratório de Bacteriologia do Serviço de Patologia 

Clínica do HUAP-UFF.  

A detecção de crescimento do microrganismo na amostra de sangue foi feita pelo 

sistema automatizado BacT/ALERT® (bioMèrieux, Marcy-l'Étoile, France). A identificação 

dos microrganismos e teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA) foram realizados 

pelo sistema automatizado Vitek®2 (bioMérieux), através dos painéis de identificação 

específicos, conforme recomendações do fabricante. O TSA foi interpretado conforme as 

recomendações do Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) (CLSI, 2014; CLSI, 2015) 

vigentes no período. 

Definições  

Idoso: o conceito de idoso pela OMS varia de acordo com nível socioeconômico de cada nação. 

Em países em desenvolvimento, uma pessoa com idade cronológica de 60 anos ou mais é 

considerada idoso. Esta definição está em concordância com lei brasileira número 10.741, de 

outubro de 2003, na qual a categoria adulta é definida pela idade entre 18 e 59 anos de idade e 

idoso 60 anos ou mais. No presente estudo, foram considerados esses critérios (WHO, 2002; 

Inagaki et al., 2008). 

Infecção de corrente sanguínea verdadeira com comprovação microbiológica: foi definido pelo 

crescimento de um ou mais microrganismo patogênico em hemocultura com evidência clínica 

de infecção sistêmica. Foram consideradas hemoculturas positivas devido à contaminação do 

sangue obtido para cultura aquelas oriundas de coleta de amostra única, com isolamento de 

microrganismos sabidamente contaminantes de pele (SCN, streptococcus alfa-hemolítico, 

espécies de Micrococcus, Propionibacterium, Corynebacterium e Bacillus), em pacientes sem 

sinais de sintomas de infecção sistêmica (Centers for Disease Control, 2017). 

Infecção polimicrobiana: foi definida como a ICS com hemocultura apresentando crescimento 

de microrganismos de gêneros distintos em um intervalo de 7 dias ou menos. 
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Episódios distintos de ICS: foi definida como a ICS com hemocultura apresentando 

crescimento de microrganismos de gêneros distintos com intervalo maior que 7 dias.  

Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS): são aquelas sem sítio extravascular de 

infecção identificável e aquelas atribuídas à presença de dispositivos vasculares. As 

endocardites infecciosas foram classificadas como IPCS.  

Infecção secundária de corrente sanguínea (ISCS): são aquelas com origem em sítio 

extravascular de infecção identificável como: infecção urinária, pneumonia, infecção de sítio 

cirúrgico, osteomielite, peritonites, infecção de partes moles e meningite (Centers for Disease 

Control, 2017). 

Infecção indeterminada: são aquelas sem definição quanto à origem topográfica, apesar de 

exaustiva investigação.  

Neutropenia febril: temperatura axilar > 38,5º ou duas medidas consecutivas > 38º com 

diferença de 2h e uma contagem absoluta de neutrófilos < 500mm3 ou expectativa de queda 

abaixo desse valor (De Naurois et.al, 2010). 

Sepse e choque séptico: inicialmente, foi utilizada a classificação de sepse, sepse grave e 

choque séptico, conforme Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2004 (Levy et al., 2003). 

Posteriormente, foi feita reclassificação de acordo com as definições de 2016 (Singer et al., 

2016). 

● Sepse - Disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta de 

desregulada do hospedeiro à infecção. Uma condição potencialmente fatal que surge 

quando a resposta do corpo a uma infecção prejudica seus próprios tecidos e órgãos.  

● Choque séptico - É a sepse complicada em que a circulação subjacente e as 

anormalidades celular/metabólica são profundas o suficiente para aumentar a 

mortalidade. Os pacientes com choque séptico podem ser identificados com uma 

sepse com hipotensão persistente que exige vasopressores para manter uma PAM ≥ 

65 mmHg e tenha um nível de lactato sérico > 2 mmol/L (18mg/dL) apesar da 

ressuscitação de volume adequada.  

Microrganismos multidroga resistentes (MDR): os microrganismos abaixo foram classificados 

como multirresistentes:  
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● Staphylococcus aureus resistente a oxacilina (MRSA); 

● Enterococcus spp. resistente à vancomicina (VRE), exceto E. gallinarum, E. casseliflavus 

e E. flavescens que são naturalmente resistentes à vancomicina;  

● Streptococcus spp. resistente a penicilina;  

● Gram-negativos entéricos resistentes a cefalosporinas de 3ª/4ª geração, e aztreonam 

(produtores de beta-lactamase de espectro estendido - ESBL);  

● Gram-negativos entéricos resistentes a cefoxitina (produtores de beta-lactamase tipo 

AmpC) 

● Gram-negativos (fermentadores e não fermentadores) resistentes a carbapenemas ou a 

colistina.  

● Candida spp. com resistência ao fluconazol, exceto C. glabrata e C. krusei. 

Infecção comunitária e relacionada à assistência em saúde: foi definida como comunitárias as 

ICS diagnosticadas no momento da admissão do paciente ou até 48h após a admissão; 

relacionadas à assistência em saúde aquelas ICS ocorridas nos pacientes em vigência de 

cuidados em hospital-dia, cuidados domiciliares, hemodiálise; e hospitalares aquelas infecções 

adquiridas após 48 horas de internação (Friedman et al., 2002).  

Terapia antimicrobiana empírica adequada: foi definida como a terapia na qual o 

antimicrobiano prescrito apresentava ação contra o microrganismo isolado, segundo TSA, e 

suposta concentração no sítio de infecção.   

Análise estatística 

A incidência acumulada (IA) de ICS em pacientes idosos e adultos jovens (grupos de 

comparação) foi calculada através da divisão entre: o número de episódios de ICS detectados 

nos pacientes admitidos no HUAP, por faixa etária (< 60 anos e ≥ 60 anos), no período/total de 

pacientes admitidos no HUAP, por faixa etária (< 60 anos e ≥ 60 anos), no período.  

As descrições dos dados demográficos e sobre as morbidades dos indivíduos; das 

características epidemiológicas e clínicas nas admissões; e das características clinicas dos 

episódios de ICS foram feitas em relação ao total de pacientes, ao total de admissões e ao total 

de episódios de ICS, respectivamente, conforme apropriado.  
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Para descrever o perfil microbiológico das ICS foi calculada a proporção dos agentes 

etiológicos específicos em relação ao total de microrganismos detectados nos episódios de ICS. 

Semelhantemente, a frequência de MDR foi descrita pela relação entre os MDR específicos e 

ao total de microrganismos isolados nos episódios de ICS.  

A comparação das variáveis categóricas e numéricas entre os grupos (< 60 anos e ≥ 60 

anos) foi feita através do calculo das frequências e medianas. Foram aplicados o teste exato de 

Fisher para as primeiras e Mann-Whithney para as últimas, conforme recomendado. Foi 

considerado significativo os valores de P < 0,05. 

A descrição da letalidade foi feita em dois momentos: letalidade precoce (ocorrida em 

7 dias da ICS) e letalidade tardia (ocorrida em 30 dias da ICS). As letalidades precoces e tardia 

foram calculadas pelas fórmulas: i) número de óbitos em 7 dias / total de ICS ocorrido no 

período e ii) o número de óbitos em 30 dias após a ICS/ total de ICS ocorrido no período, 

respectivamente. 

Os potenciais fatores prognósticos para o óbito em 7 e 30 dias (variáveis dependentes, 

desfechos) nos pacientes idosos e adultos jovens (grupos de comparação) foram analisados 

separadamente. Para avaliação das variáveis potencialmente associadas a esses desfechos foi 

inicialmente feita análise univariada com cálculo de razão das chances (RC). As covariáveis 

(variáveis independentes: dados demográficos e clínicos, dados sobre o episódio de ICS, dados 

microbiológicos) com P ≤ 0,25 em análise univariada e as consideradas de significância clínica 

foram incluídas para a análise multivariada, por regressão logística em modelo saturado. Foi 

utilizada a estratégia de backwards (retirada sucessiva das covariáveis a partir de um modelo 

saturado) acompanhada da avaliação do valor do 2-log likelihood do modelo gerado. Aquelas 

variáveis que quando retiradas do modelo estiveram relacionadas à diferença dos 2-log 

likelihood entre os modelos ≥ 3,84 (P ≤ 0,05), foram mantidas no modelo final ajustado. Como 

medida de associação foi calculada a RC e, como estatística de teste, os intervalos de confiança 

a 95% (IC 95%) e os valores de P. Foi considerado o valor de P < 0,05 como estatisticamente 

significante. Os dados foram analisados pelo programa Stata11.0 (Stata Corp LP, College 

Station, Texas). 
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5. RESULTADOS 

Incidência acumulada de ICS 

Durante os 25 meses de estudo, ocorreram 11.102 admissões e foram detectados 812 

potenciais episódios de ICS no HUAP. Dentre os 812 potenciais casos de ICS, 294 (36%) 

foram classificados como contaminação de amostra de sangue obtido para cultura e 18 (2,2%) 

foram excluídos por falta de informação para serem classificados como episódios verdadeiros 

de infecção. Assim, a IA de ICS no período foi 500 casos/11.102 admissões (IA: 4,5/100 

admissões): 211 casos / 6.713 admissões (IA: 3,1/100 admissões) e 289 casos /4.389 admissões 

(IA: 6,5/100 admissões; valor de P≤ 0,001), em pacientes com menos de 60 anos (< 60 anos) e 

60 anos ou mais (≥ 60 anos), respectivamente. Os 500 episódios de ICS incluídos no estudo 

ocorrem em 420 admissões de 357 pacientes, conforme visto na Figura 3.  

 

 

Figura 3. Potenciais casos de ICS detectados e avaliados para inclusão no estudo, no Hospital 

Universitário Antônio Pedro de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015, Niterói, Rio de 

Janeiro, Brasil 

 

 



44 

 

 

 

Em dezembro de 2013, 20 episódios de ICS foram identificados dentre 336 admissões. 

Desses, 8 e 12 episódios foram detectados em 210 (IA: 3,6/100 admissões) e 126 (IA: 9,5/100 

admissões) admissões de pacientes < 60 anos e ≥ 60 anos, respectivamente. No período de 

2014, 225 episódios de ICS foram identificados dentre 5.601 admissões ocorridas no HUAP. 

Desses, 93 e 132 episódios foram detectados em 3.455 (IA: 2,7/100 admissões) e 2.146 (IA: 

6,2/100 admissões) admissões de pacientes < 60 anos e ≥ 60 anos, respectivamente. Durante 

2015, 255 episódios de ICS em 5.165 admissões ocorreram HUAP. Desses, 110 e 145 casos de 

ICS foram evidenciados em 3.048 (IA: 3,6/100 admissões) e 2.117 (IA: 6,8/100 admissões) 

admissões de pacientes < 60 anos e ≥ 60 anos. Esses dados estão apresentados na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Incidência acumulada de infecção de corrente sanguínea (n: 500 episódios) dentre as 

11.102 admissões ocorridas no Hospital Universitário Antônio Pedro de 1º de dezembro/2013 

até 31 de dezembro/2015, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

 

Características clínicas e epidemiológicas dos pacientes, admissões e episódios de ICS 

Dentre os 357 pacientes incluídos no estudo, a maioria foi do gênero masculino 

(57,33%) e a idade mediana foi 60,1 anos.  O escore de morbidade de Charlson elevado e a 

presença de neoplasia como doença de base, especialmente o câncer de órgão sólido, foram 

significativamente mais frequentes nos indivíduos idosos. Essas características estão detalhadas 

na Tabela 1.  

P < 0,001 
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Tabela 1. Características clínicas dos 357 pacientes com infecção de corrente sanguínea 

admitidos no Hospital Universitário Antônio Pedro, de 1º de dezembro/2013 até 31 de 

dezembro/2015 estratificadas por faixa etária 

Característica, n (%)* Valor de P

Sexo masculino 204 (57,14) 86 (57,33) 118 (57,00) 0,95

Idade em anos, mediana (Variação) 60,11 (19-91) 44,4 (19-59) 70,8 (60-91) <0,01

Escore de Charlson <0,01

0 17 (4,76) 10 (6,67) 7 (3,38)

1-2 97 (27,17) 56 (37,33) 41 (19,81)

3-4 91 (25,49) 43 (28,67) 48 (23,19)

≥ 5 152 (42,58) 41 (27,33) 111 (53,62)

Câncer 166 (46,50) 54 (36,00) 112 (54,11) <0,01

Orgão sólido 111 (3,08) 23 (15,33) 87 (42,03) <0,01

Hematológico 55 (15,41) 31 (20,67) 25 (12,08)

Número de episódios de ICS 0,74

1 266 (74,51) 116 (77,33) 150 (72,46)

2-4 87 (24,37) 31 (20,67) 56 (27,05)

>4 4 (1,12) 3 (2,00) 1 (0,48)

Total                                                

n:357

< 60 anos                 

n:150

≥ 60 anos                 

n:207

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. ICS: infecção de corrente sanguínea 

 

Das 420 internações ocorridas em 357 pacientes com ICS, 245 (58,3%) foram em 

indivíduos maiores de 60 anos. A maioria (88,81%) das internações ocorreu em pacientes com 

matrícula prévia no HUAP, vindos da comunidade (65,95%) e em situação de emergência 

médica (76,19%). Esses dados estão apresentados na Tabela 2. 

Quanto ao setor de admissão, a maioria das internações entre os idosos ocorreu pela 

sala de emergência (78,37%; P: 0,01) e enfermaria de clínica cirúrgica (8,57%, P: 0,07), 

enquanto em adultos jovens, essa associação foi observada nas internações nos Serviço de 

Hematologia (11,43%; P< 0,01), Centro de Diálise (6,29%, P: 0,02) e Serviço de Infectologia 

(3,43%; P < 0,01) (Tabela 2). 

Os motivos mais frequentes de admissão foram as síndromes infecciosas (50,95%), 

principalmente do trato respiratório (13,81%) e do trato urinário (13,33%). As admissões dos 

idosos foram associadas às neoplasias (2,04%, P: 0,05). À medida que nos adultos jovens as 

hospitalizações foram decorrentes das síndromes infecciosas (57,14%; P: 0,03), doença 

hematológica (13,71%; P: 0,01), ICS primárias (9,14%, P: 0,01) e doenças respiratórias não 

infecciosas (2,29%, P: 0,02). Esses dados estão delineados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Características das 420 admissões dos 357 pacientes com ICS admitidos no Hospital 

Universitário Antônio Pedro, de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015 estratificadas 

por faixa etária 

Característica, n (%)* Valor de P

Origem do paciente

Assistidos no HUAP 373 (88,81) 153 (87,43) 220 (89,80) 0,44

Comunidade 277 (65,95) 104 (59,43) 173 (70,61) 0,01

Oriundo HUAP
a 96 (22,86) 49 (28,00) 47 (19,18) 0,03

Outro hospital 27 (6,43) 14 (8,00) 13 (5,31) 0,26

UPA 11 (2,62) 3 (1,71) 8 (3,27) 0,32

Indeterminado 9 (2,14) 5 (2,86) 4 (1,63) 0,39

Tipo de admissão

Emergência 320 (76,19) 130 (74,29) 190 (77,55) 0,43

Eletiva 100 (23,81) 45 (25,71) 55 (22,45)

Especialidade de admissão

Clinica 329 (78,33) 153 (87,43) 176 (71,84) <0,01

Cirúrgica 90 (21,43) 21 (12,00) 69 (28,16) <0,01

Indeterminado 1 (0,24) 1 (0,57) 0 0,23

Setor de admissão

Emergência 311 (74,05) 119 (68,00) 192 (78,37) 0,01

Cirurgia 25 (5,95) 4 (2,29) 21 (8,57) 0,07

Clinica Médica 24 (5,71) 12 (6,86) 12 (4,90) 0,39

Hematologia 30 (7,14) 20 (11,43) 10 (4,08) 0,03

Diálise 16 (3,81) 11 (6,29) 5 (2,04) 0,02

Infectologia 7 (1,67) 6 (3,43) 1 (0,41) 0,01

Unidade Coronáriana 5 (1,19) 1 (0,57) 4 (1,63) 0,32

CTI 1 (0,24) 1 (0,57) 0 0,23

Outros 1 (0,24) 1 (0,57) 0 0,23

Total                                                 

n:420

< 60 anos                      

n:175

≥ 60 anos                                      

n:245

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável.  HUAP: Hospital Universitário Antônio 

Pedro; UPA: Unidade de Pronto Atendimento; CTI: Centro de Terapia Intensiva. 
aAtendimento no hospital-dia, ambulatório ou hemodiálise. 
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Tabela 2. (Continuação) Características das 420 admissões dos 357 pacientes com ICS 

admitidos no Hospital Universitário Antônio Pedro, de 1º de dezembro/2013 até 31 de 

dezembro/2015 estratificadas por faixa etária 

 

Característica, n (%)* Valor de P

Motivos de admissão (síndrome)

Infecciosa 214 (50,95) 100 (57,14) 114 (46,53) 0,03

Respiratória 58 (13,81) 21 (12,00) 37 (15,10) 0,36

Urinária 56 (13,33) 26 (14,86) 30 (12,24) 0,43

Pele, partes moles e osteoarticular 28 (6,67) 13 (7,43) 15 (6,12) 0,59

Primária 21 (5,00) 16 (9,14) 5 (2,04) 0,01

Abdominal 19 (4,52) 10 (5,71) 9 (3,67) 0,32

Neutropenia febril 4 (0,95) 1 (0,57) 3 (1,22) 0,49

Outras 28 (6,67) 13 (7,43) 15 (6,12) 0,59

Gastrointestinal 44 (10,48) 14 (8,00) 30 (12,24) 0,16

Cardiovascular 34 (8,10) 11 (6,29) 23 (9,39) 0,25

Hematológica 36 (8,57) 24 (13,71) 12 (4,90) 0,01

Renal 23 (5,48) 7 (4,00) 16 (6,53) 0,26

Neurológica 15 (3,57) 6 (3,43) 9 (3,67) 0,89

Respiratória 4 (0,95) 4 (2,29) 0 0,017

Urológica 2 (0,48) 2 (1,14) 0 0,09

Dermatológica 3 (0,71) 0 3 (1,22) 0,14

Neoplásica 5 (1,19) 0 5 (2,04) 0,05

Outras 23 (5,48) 5 (2,86) 18 (7,35) 0,04

Total                                                 

n:420

< 60 anos                      

n:175

≥ 60 anos                                      

n:245

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. 

 

Quanto ao ambiente de aquisição, a maioria dos 500 episódios de ICS foi adquirida 

durante hospitalização no HUAP (35,6%), seguida de aquisição relacionada à assistência em 

saúde (31,8%), e por fim, comunitária (28,6%). A aquisição de ICS entre os idosos esteve 

associada à internação no HUAP (40,14%; P: 0,01), especialmente em CTI e Unidade 

Coronariana (18,69%; P <0,01).  

As ICS secundárias à origem extravascular foram as mais incidentes (53,2%) e 

apresentaram maior frequência entre os idosos (57,7%; P: 0,02). As origens mais frequentes 

das ICS secundárias foram os tratos urinário (16,4%) e respiratório (15,4%).  Contudo, nos 

pacientes adultos jovens, a ocorrência de neutropenia febril foi significativamente maior 

(14,69%; P: 0,05). 

O uso prévio dos antimicrobianos pelo respectivo paciente foi detectado em 277 

(55,4%) dos 500 episódios de ICS. Esse valor foi significativamente maior nos idosos (59,17%; 

P: 0,04). O tempo até o início da antibioticoterapia para a ICS atual e o tempo até resultado das 
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hemoculturas foi semelhante entre os dois grupos. Todavia, nos idosos a frequência de terapia 

antimicrobiana empírica adequada foi significativamente menor (59,17%; P: 0,03).  

Quanto a gravidade e desfecho clínico dos 500 episódios de ICS, 115 (23,0%) 

apresentaram o escore de gravidade de Pitt ≥ 4, e óbito em 30 dias foi igual a 43,8%.  A 

frequência de escore de gravidade de Pitt ≥ 4 (26,64%; P: 0,02), óbito em 7 (22,15%, P: 0,03) e 

30 dias (51,9%; P < 0,01) foi significativamente maior entre os idosos.   

Os dados clínicos e epidemiológicos detalhados dos 500 episódios de ICS estão 

apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3. Características dos 500 episódios de infecção de corrente sanguínea ocorridas nos 

357 pacientes admitidos no HUAP de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015 

estratificados por faixa etária 

Característica, n (%)* Valor de P

Tipo de aquisição

Aquisição durante internação no HUAP 178 (35,60) 62 (29,38) 116 (40,14) 0,01

Enfermarias
a 87 (17,40) 38 (18,01) 49 (16,96) 0,75

Unidade fechada
b 72 (14,40) 18 (8,53) 54 (18,69) <0,01

Emergência 12 (2,40) 4 (1,9) 8 (2,77) 0,52

Diálise 4 (0,80) 2 (0,95) 2 (0,69) 0,75

Outros 3 (0,60) 0 3 (1,04) 0,13

Associada à assistência em saúde HUAP
c 159 (31,80) 77 (36,49) 82 (28,37) 0,05

Comunitária 143 (28,60) 61 (28,91) 82 (28,37) 0,89

Outro hospital 6 (1,20) 3 (1,42) 3 (1,04) 0,69

UPA 1 (0,20) 1 (0,47) 0 0,24

Outros 13 (2,60) 7 (3,32) 6 (2,08) 0,38

Origem da infecção

Secundária 266 (53,20) 99 (46,92) 167 (57,7) 0,02

Urinária 82 (16,40) 31 (14,69) 51 (17,65) 0,37

Respiratória 77 (15,40) 25 (11,85) 52 (17,99) 0,06

Infecção abdominal 49 (9,80) 18 (8,53) 31 (10,73) 0,41

Pele, partes moles e osteoarticular 40 (8,00) 19 (9,00) 21 (7,27) 0,47

Infecção sistema nervoso 6 (1,20) 3 (1,42) 3 (1,04) 0,69

Outras 10 (2,00) 3 (1,42) 7 (2,42) 0,43

Primária 141 (28,20) 64 (30,33) 77 (26,64) 0,36

Neutropenia febril 47 (9,40) 31 (14,69) 16 (5,54) 0,05

Indeterminada 46 (9,20) 17 (8,06) 29 (10,03) 0,44

Uso prévio de antibiótico 277 (55,40) 106 (50,24) 171 (59,17) 0,04

Tempo até início de antibioticoterapia, em dias, mediana (Variação) 1,15 (0-11) 1,08 (0-10) 1,16 (0-11) 0,88

Tempo até resultado de HC, em dias, mediana (Variação) 4,85 (1-20) 4,69 (1-14) 4,98 (1-20) 0,19

Terapia antimicrobiana empírica adequada 316 (63,20) 145 (68,72) 171 (59,17) 0,03

Polimicrobiana 44 (8,80) 17 (8,06) 27 (9,34) 0,61

Causado por MDR 188 (37,6) 79 (37,44) 109 (37,71) 0,77

Escore de Pitt ≥ 4 115 (23,00) 38 (18,01) 77 (26,64) 0,02

Valor de PCR, mg/L, mediana (Variação) 16,09 (0,15-82,63) 14 (0,15-51,60) 15 (0,34-82,63) 0,27

Desfecho clínico

Nas 72 horas de suspeita de ICS

Sem sepse 173 (34,60) 80 (37,91) 93 (32,18) 0,18

Choque séptico 109 (21,80) 41 (19,43) 68 (23,53) 0,27

Com sepse 103 (20,60) 45 (21,33) 58 (20,07) 0,73

Óbito 39 (7,80) 12 (5,69) 27 (9,34) 0,13

Sem Informação 76 (15,20) 33 (15,64) 43 (14,88) 0,81

Óbito em 7 dias 95 (19,00) 31 (14,69) 64 (22,15) 0,03

Óbito em 30 dias 219 (43,80) 69 (32,70) 150 (51,90) <0,01

Total                                                 

n:500

< 60 anos                      

n:211

≥ 60 anos                     

n:289

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. HUAP: Hospital Universitário Antônio 

Pedro; UPA: Unidade de Pronto Atendimento; HC: hemocultura; MDR: Microrganismos Multidroga Resistentes; 

ICS: infecção de corrente sanguínea; PCR: proteína C reativa 
aClínica médica, Clínica cirúrgica, Hematologia, Infectologia 
bCentro de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana 
cCuidados de hospital-dia, homecare e clínica de diálise 
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 Características microbiológicas 

Dos 500 episódios de ICS, 44 (8,8%) foram polimicrobianos com dois 

microrganismos isolados. Assim, 544 microrganismos foram detectados. As bactérias Gram 

negativas foram os agentes etiológicos mais frequentes das ICS entre os idosos e adultos 

jovens. K. pneumoniae (15,99%) foi o microrganismo mais comumente isolado, seguido de S. 

aureus (14,34%) e E. coli (13,05%). Esses apresentaram frequências semelhantes nas duas 

faixas etária avaliadas. As ocorrências de Enterobacter spp. (7,46%, P: 0,01) entre os adultos 

jovens, e Proteus spp. (5,06%, P: 0,01) e Morganella spp. (1,9%, P: 0,03) nos idosos foram 

significativamente maiores. Esses dados estão apresentados na Tabela 4.  

Tabela 4. Frequência dos 544 microrganismos isolados dos 500 episódios de infecção de 

corrente sanguínea nos 357 pacientes admitidos no HUAP de 1º de dezembro/2013 até 31 de 

dezembro/2015 estratificado por faixa etária 

Microrganismo, n(%)*

Gram-negativo 353 (64,89) 148 (64,91) 205 (64,87)

Gram-negativo entérico 234 (43,01) 100 (43,85) 134 (42,40)

Gram-negativo não fermentador 118 (21,69) 48 (21,05) 71 (22,46)

Gram-positivo 169 (31,07) 71 (31,14) 98 (31,01)

Fungo 22 (4,04) 9 (3,95) 13 (4,11)

Agentes

Klebsiella pneumoniae 87 (15,99) 42 (18,42) 45 (14,24)

Staphylococcus aureus 78 (14,34) 40 (17,54) 38 (12,03)

Escherichia coli 71 (13,05) 32 (14,04) 39 (12,34)

Acinetobacter spp. 66 (12,13) 22 (9,65) 44 (13,92)

Pseudomonas aeruginosa 44 (8,09) 23 (10,09) 21 (6,65)

Staphylococcus Coagulase negativo 39 (7,17) 11 (4,82) 28 (8,86)

Enterobacter  spp. 26 (4,78) 17 (7,46) 9 (2,85)

Enterococcus faecalis 22 (4,04) 8 (3,51) 14 (4,43)

Proteus spp. 19 (3,49) 3 (1,32) 16 (5,06)

Listeria monocytogenes 8 (1,47) 1 (0,44) 7 (2,22)

Serratia marcensens 8 (1,47) 2 (0,88) 6 (1,90)

Candida albicans 7 (1,29) 1 (0,44) 6 (1,90)

Citrobacter  spp. 7 (1,29) 1 (0,44) 6 (1,90)

Morganella morganni 6 (1,10) 0 6 (1,90)

Enterococcus faecium 5 (0,92) 2 (0,88) 3 (0,95)

Candida tropicalis 5 (0,92) 3 (1,32) 2 (0,63)

Providencia spp. 5 (0,92) 1 (0,44) 4 (1,27)

Outros Gram-positivos 17 (3,13) 9 (3,95) 8 (2,53)

Outros fungos 10 (1,84) 5 (2,19) 5 (1,58)

Outros Gram-negativos não fermentadores 11 (2,02) 4 (1,70) 7 (2,20)

Outros Gram-negativos entéricos 3 (0,55) 1 (0,43) 2 (0,63)

0,41

0,31

0,34

0,60

0,70

0,13

0,14

0,07

0,01

0,38

0,08

0,32

0,13

0,13

0,03

0,93

0,01

0,99

0,73

0,97

0,92

0,18

0,07

0,56

0,59

Total                                          

n:544

< 60 anos               

n:228

≥ 60 anos                         

n:316
Valor de P

0,69

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável.  

Outros: variáveis com valores < 5 foram agrupadas. 

Os principais microrganismos envolvidos na patogênese das ICS secundárias ao trato 

urinário foram E.coli (41,8%), K. pneumoniae (18,6%) e P. aeruginosa (6,9%). Nas ICS com 

origem em topografia respiratória, K. pneumoniae (20/85, 23,5%), Acinetobacter spp. (20,0%) 

e S. aureus (10,5%) foram mais frequentes. Semelhantemente, nas infecções com origem em 
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pele, partes moles e osteoarticular, S. aureus (32,5%), K. pneumoniae (15,0%) e Acinetobacter 

spp. (12,5%) foram os três agentes etiológicos mais comuns. No que tange às ICS com origem 

em sítio abdominal, E. coli, K. pneumoniae e Acinetobacter spp. foram os microrganismos 

mais frequentemente isolados, com as frequências de 21,15%, 15,38% e 15,38%, 

respectivamente. A ocorrência de ICS por Proteus spp. (11,1%, P: 0,05) secundária ao trato 

urinário, e por P. aeruginosa (19,05%, P: 0,04) e Acinetobacter spp. (23,81%, P: 0,02) 

secundários a pele e partes moles foi significativamente maior entre os idosos, enquanto, as 

ICS secundárias a pele e partes moles por S. aureus (47,37%, P: 0,05), secundárias ao foco 

abdominal por E. coli (36,8%, P: 0,03) e primárias por Enterobacter spp. (10,1%, P: 0,03) 

ocorreram preferencialmente nos adultos jovens. 

Nas ICS primárias, S. aureus (24,3%), Acinetobacter spp. (13,4%) e Enterococcus 

spp. (10,9%) foram os agentes mais frequentemente isolados. Acinetobacter spp. e K. 

pneumoniae foram os microrganismos mais envolvidos nas ICS com topografia indeterminada. 

Esses dados estão detalhados na Tabela 5.  
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Tabela 5. Frequência dos 544 microrganismos isolados dos 500 episódios de infecção de 

corrente sanguínea por sítio de infecção nos 357 pacientes admitidos no HUAP de 1º de 

dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015 estratificado por faixa etária  

Topografia Valor de P

Secundária 279 103 176

Urinária 86 32 54

Escherichia coli 36 (41,86) 14 (43,80) 22 (40,74) 0,78

Klebsiella pneumoniae 16 (18,60) 8 (25,00) 8 (14,81) 0,24

Pseudomonas aeruginosa 6 (6,98) 3 (9,40) 3 (5,56) 0,50

Proteus spp. 6 (6,98) 0 6 (11,11) 0,05

Enterococcus faecalis 5 (5,81) 1 (3,10) 4 (7,41) 0,41

Acinetobacter  spp. 3 (3,49) 0 3 (5,56) 0,17

Outros Gram-negativos entéricos 7 (8,14) 3 (9,37) 4 (7,41) 0,74

Outros Gram-positivos 5 (5,81) 2 (6,25) 3 (5,56) 0,89

Outros Gram-negativos não fermentadores 1 (1,16) 1 (3,12) 0 0,19

Candida albicans 1 (1,16) 0 1 (1,85) 0,43

Respiratório 85 27 58

Klebsiella pneumoniae 20 (23,53) 8 (29,60) 12 (20,69) 0,36

Acinetobacter  spp. 17 (20,00) 5 (18,50) 12 (20,69) 0,81

Staphylococcus aureus 9 (10,59) 5 (18,50) 4 (6,90) 0,10

Streptococcus pneumoniae 5 (5,88) 2 (7,40) 3 (5,17) 0,68

Escherichia coli 3 (3,53) 0 3 (5,17) 0,22

Candida spp. 2 (2,35) 0 2 (3,45) 0,32

Outros Gram-negativos entéricos 15 (17,65) 2 (7,40) 13 (22,41) 0,09

Outros Gram-positivos 10 (11,76) 2 8 (13,79) 0,39

Outros Gram-negativos não fermentadores 4 (4,71) 3 (11,10) 1 (1,72) 0,05

Pele, partes moles e osteoarticular 40 19 21

Staphylococcus aureus 13 (32,50) 9 (47,37) 4 (19,05) 0,05

Klebsiella pneumoniae 6 (15,00) 2 (10,53) 4 (19,05) 0,45

Acinetobacter  spp. 5 (12,50) 0 5 (23,81) 0,02

Pseudomonas aeruginosa 4 (10,00) 0 4 (19,05) 0,04

Outros Gram-positivos 10 (25,00) 7 (36,84) 3 (14,29) 0,09

Outros Gram-negativos entéricos 5 (12,50) 1 (5,26) 4 (19,05) 0,18

Infecção abdominal 52 19 33

Escherichia coli 11 (21,15) 7 (36,84) 4 (12,12) 0,03

Klebsiella pneumoniae 8 (15,38) 2 (10,53) 6 (18,18) 0,46

Acinetobacter  spp. 8 (15,38) 2 (10,53) 6 (18,18) 0,46

Staphylococcus aureus 6 (11,54) 1 (5,26) 5 (15,15) 0,28

Candida spp. 3 (5,77) 2 (10,53) 1 (3,03) 0,26

Outros Gram-negativos entéricos 7 (13,46) 2 (10,53) 5 (15,15) 0,63

Outros Gram-positivos 6 (11,54) 3 (15,79) 3 (9,09) 0,46

Outros Gram-negativos não fermentadores 3 (5,77) 0 3 (9,09) 0,17

Outros 10 3 7

Pseudomonas aeruginosa 2 (20,00) 1 (33,33) 1 (14,29) 0,49

Escherichia coli 2 (20,00) 1 (33,33) 1 (14,29) 0,49

Enterobacte r spp. 1 (10,00) 1 (33,33) 0 0,10

Klebsiella pneumoniae 1 (10,00) 0 1 (14,29) 0,49

Morganella morganni 1 (10,00) 0 1 (14,29) 0,49

Outros Gram-negativos não fermentadores 1 (10,00) 0 1 (14,29) 0,49

Outros Gram-positivos 2 (20,00) 0 2 (28,57) 0,30

Sistema nervoso central 6 3 3 0,68

Listeria monocytogenes 2 (33,30) 0 2 (66,70) 0,08

Streptococcus pneumoniae 1 (16,70) 0 1 (33,30) 0,27

Neisseria meningitidis 1 (16,70) 1 (33,30) 0 0,27

Criptococcus spp. 1 (16,70) 1 (33,30) 0 0,27

Enterobacter spp. 1 (16,70) 1 (33,30) 0 0,27

Total                   

n:544                       

< 60 anos               

n:228            

≥ 60 anos             

n:316           
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Tabela 5. (Continuação) Frequência dos 544 microrganismos isolados dos 500 episódios de 

infecção de corrente sanguínea por sítio de infecção nos 357 pacientes admitidos no HUAP de 

1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015 estratificado por faixa etária 

 

Topografia Valor de P

Primária 156 69 87

Staphylococcus aureus 38 (24,36) 20 (28,99) 18 (20,69) 0,23

Acinetobacter  spp. 21 (13,46) 8 (11,59) 13 (14,94) 0,54

Enterococcus spp. 17 (10,90) 7 (10,14) 10 (11,49) 0,78

Enterococcus faecalis 13 (8,33) 5 (7,25) 8 (9,20) 0,66

Enterococcus faecium 2 (1,28) 1 (1,45) 1 (1,15) 0,86

Enterococcus durans 1 (0,64) 1 (1,45) 0 0,26

Enterococcus avium 1 (0,64) 0 1 (1,15) 0,37

Klebsiella pneumoniae 17 (10,90) 10 (14,49) 7 (8,05) 0,19

Staphylococcus coagulase negativo 16 (10,26) 4 (5,80) 12 (13,79) 0,10

Pseudomonas aeruginosa 12 (7,69) 6 (8,70) 6 (6,90) 0,67

Enterobacte r spp. 9 (5,77) 7 (10,14) 2 (2,30) 0,03

Candida spp. 7 (4,49) 2 (2,90) 5 (5,75) 0,39

Outros Gram-negativos entéricos 17 (10,90) 3 (4,35) 14 (16,09) 0,01

Outros Gram-negativos não fermentadores 1 (0,64) 1 (1,45) 0 0,26

Outros Gram-positivos 1 (0,64) 1 (1,45) 0 0,26

Neutropenia febril 57 38 19

Pseudomonas aeruginosa 13 (22,80) 9 (23,70) 4 (21,10) 0,82

Klebsiella pneumoniae 12 (21,10) 8 (21,10) 4 (21,10) 0,99

Escherichia coli 10 (17,50) 8 (21,10) 2 (10,50) 0,32

Acinetobacter  spp. 5 (8,80) 3 (7,90) 2 (10,50) 0,74

Gram positivo 8 (14,00) 4 (10,52) 4 (21,05) 0,28

Candida tropicalis 3 (5,30) 3 (7,90) 0 0,20

Outros Gram-negativos entéricos 4 (7,00) 3 (7,90) 1 (5,26) 0,71

Outros Gram-negativos não fermentadores 2 (3,50) 0 2 (10,50) 0,04

Indeterminada 52 18 34

Acinetobacter  spp. 8 (15,40) 4 (22,20) 4 (11,80) 0,32

Klebsiella pneumoniae 7 (13,50) 4 (22,20) 3 (8,80) 0,17

Escherichia coli 6 (11,50) 1 (5,60) 5 (14,70) 0,32

Staphylococcus aureus 6 (11,50) 1 (5,6) 5 (14,70) 0,32

Fungos leveduriformes 5 (9,61) 1 (5,60) 4 (11,70) 0,46

Outros Gram-positivos
a

10 (19,23) 1 (5,60) 9 (26,47) 0,06

Outros Gram-negativos não fermentadores 4 (7,69) 2 (11,11) 2 (5,88) 0,50

Outros Gram-negativos entéricos 6 (11,50) 4 (22,22) 2 (5,88) 0,07

Total                   

n:544                       

< 60 anos               

n:228            

≥ 60 anos             

n:316           

 
Nota: aIncluiu três casos de Listeria sp. 

Do total de 500 episódios de ICS, 188 (37,6%) foram causadas por MDR. Entre os 

544 microrganismos isolados, 192 (35,29%) foram MDRs. Os MDRs mais frequentemente 

encontrados foram as enterobactérias resistentes às cefalosporinas de 3ª/4ª geração (9,93%) e 

Acinetobacter spp. resistente aos carbapenemas (9,38%), seguidos de MRSA (6,98%) e 

enterobactérias resistentes aos carbapenemas (ERC, 4,6%). A frequência dos MDR isolados foi 

similar nos episódios de ICS ocorridos em idosos e adultos jovens (35,9 vs 34,8%; P: 0,78). 
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Contudo, essa ocorrência foi significativamente maior entre os microrganismos isolados dos 

episódios subsequentes de ICS (n: 74/162; 45,7%) do que no primeiro episódio (n: 118/382; 

30,9 %; P < 0,01). Esse achado foi relevante entre adultos jovens (50% vs 30,2%; P < 0,01) e 

idosos (42,7% vs 31,4%; P: 0,05). A frequência de isolamento dos diversos MDR foi 

semelhante entre as duas faixas etárias. Esses dados são detalhados na Tabela 6.  

De acordo com o sítio de origem, os MDR foram mais frequentemente isolados em 

infecções secundárias (96/500; 19,2%), seguida das primárias (62/500, 12,4%). Contudo, não 

houve associação entre detecção de MDR e origem da infecção nas duas populações. Essas 

informações estão particularizadas na Tabela 7 e 8.  
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Tabela 6. Frequência de multirresistentes entre os 544 microrganismos isolados dos 500 

episódios de infecção de corrente sanguínea nos 357 pacientes admitidos no HUAP de 1º de 

dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015 estratificado por faixa etária 

Número de microrganismo, n (%)*
Valor de P

Todos

Causado por MDR 192 (35,29) 82 (35,96) 110 (34,81) 0,78

Gram-negativo entérico 79 (14,52) 33 (14,47) 46 (14,56) 0,97

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
a 54 (9,93) 25 (10,96) 29 (9,18) 0,49

Klebsiella pneumoniae 20 (3,68) 10 (4,39) 10 (3,16) 0,45

Escherichia coli 15 (2,76) 8 (3,51) 7 (2,22) 0,36

Outros 19 (3,49) 6 (2,63) 13 (4,11) 0,35

Enterobactérias R aos carbapenemas 25 (4,60) 8 (3,51) 17 (5,38) 0,30

Klebsiella pneumoniae 24 (4,41) 7 (3,07) 16 (5,06) 0,25

Proteus spp. 1 (0,18) 1 (0,44) 0 0,23

Serratia spp. 1 (0,18) 0 1 (0,32) 0,39

Gram-negativo não fermentador 71 (13,05) 29 (12,72) 42 (13,29) 0,84

Acinetobacter  spp. R aos carbapenemas 51 (9,38) 18 (7,89) 33 (10,44) 0,31

P.aeruginosa  R aos carbapenemas 20 (3,68) 11 (4,82) 9 (2,85) 0,22

Gram-positivo 42 (7,72) 20 (8,77) 22 (6,96) 0,43

S. aureus  R à meticilina 38 (6,99) 18 (7,89) 20 (6,33) 0,47

Enterococcus  spp. resistente à vancomicina 4 (0,74) 2 (0,88) 2 (0,63) 0,74

Isolados do 1º episódio de ICS

Causado por MDR 118 (30,89) 49 (30,25) 69 (31,36) 0,81

Gram-negativo entérico 52 (13,61) 20 (12,35) 32 (14,55) 0,53

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
a 39 (10,21) 17 (10,49) 22 (10,00) 0,87

Escherichia coli 15 (3,93) 8 (4,94) 7 (3,18) 0,38

Klebsiella pneumoniae 11 (2,88) 5 (3,09) 6 (2,73) 0,83

Outros 13 (3,40) 4 (2,47) 9 (4,09) 0,38

Enterobactérias R aos carbapenemas 13 (3,40) 3 (1,85) 10 (4,55) 0,15

Klebsiella pneumoniae 12 (3,14) 3 (1,85) 9 (4,09) 0,21

Serratia spp. 1 (0,26) 0 1 (0,45) 0,39

Gram-negativo não fermentador 40 (10,47) 15 (9,26) 25 (11,36) 0,50

Acinetobacter  spp. R aos carbapenemas 31 (8,12) 11 (6,79) 20 (9,09) 0,41

Pseudomonas aeruginosa  R aos carbapenemas 9 (2,36) 4 (2,47) 5 (2,27) 0,90

Gram-positivo 26 (6,81) 14 (8,64) 12 (5,45) 0,22

Staphylococcus aureus  R à meticilina 24 (6,28) 12 (7,41) 12 (5,45) 0,43

Enterococcus  spp. resistente à vancomicina 2 (0,52) 2 (1,23) 0 0,09

Isolados dos episódios subsequentes de ICS
b 

Causado por MDR 74 (45,68) 33 (50,0) 0,42

Gram-negativo não fermentador 31 (19,14) 14 (21,21) 17 (17,71) 0,57

Acinetobacter spp. R aos carbapenemas 20 (12,35) 7 (10,61) 13 (13,54) 0,57

Pseudomonas aeruginosa  R aos carbapenemas 11 (6,79) 7 (10,61) 4 (4,17) 0,10

Gram-negativo entérico 27 (16,67) 13 (19,70) 14 (14,58) 0,39

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
a

15 (9,26) 8 (12,12) 7 (7,29) 0,29

Klebsiella pneumoniae 9 (5,56) 6 (9,09) 3 (3,13) 0,10

Enterobacter spp. 2 (1,23) 2 (3,03) 0 0,08

Outros 4 (2,47) 0 4 (4,17) 0,09

Enterobactérias R aos carbapenemas 12 (7,41) 5 (7,58) 7 (7,29) 0,94

Klebsiella pneumoniae 11 (6,79) 4 (6,06) 7 (7,29) 0,75

Proteus spp. 1 (0,62) 1 (1,52) 0 0,22

Gram-positivo 16 (9,88) 6 (9,09) 10 (10,42) 0,78

Staphylococcus aureus  R à meticilina 14 (8,64) 6 (9,09) 8 (8,33) 0,86

Enterococcus spp. resistente à vancomicina 2 (1,23) 0 2 (2,08) 0,23

41(42,70)

n:382 n:162 n:220

n:162 n:66 n:96

Total                                        < 60 anos           ≥ 60 anos          

  n:544  n:228    n:316

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. 
aIncluidos os microrganismos resistentes às cefalosporinas e sensíveis aos carbapenemas 
bExcluídos quem teve 1 episódio 

R: Resistente; MDR: Microrganismos Multidroga Resistentes. 



56 

 

 

 

Tabela 7. Frequência de MDR (n: 188) nos 500 episódios de infecção de corrente sanguínea 

estratificados por topografia e faixa etária ocorridos nos pacientes admitidos no HUAP de 1º de 

dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015 

ICS por MDR, n (%)

Secundária 96 (19,20) 34 (16,11) 62 (21,45)

Primária 62 (12,40) 29 (13,74) 33 (11,42)

Neutropenia febril 21 (4,20) 13 (6,16) 8 (2,77)

Indeterminada 14 (2,80) 5 (2,37) 9 (3,11)

0,43

0,06

0,61

Total                                                      

n:500

< 60 anos              

n: 211

≥ 60 anos              

n:289
Valor de P*

0,13

 
Nota: MDR: Microrganismos Multidroga Resistentes. *Cada variável foi comparada em relação ao total das outras 

variáveis. 

 

Tabela 8. Comparação da frequência de MDR (n: 188) nos 500 episódios de infecção de 

corrente sanguínea ocorridos nos pacientes admitidos no HUAP de 1º de dezembro/2013 até 31 

de dezembro/2015 estratificados por topografia e faixa etária 

Origem da ICS por episódio MDR, n (%)

Secundária

MDR, Sim 96 (36,09) 34 (34,34) 62 (37,13)

Primária

MDR, Sim 62 (40,00) 29 (42,03) 33 (38,37)

Neutropenia febril

MDR, Sim 21 (36,84) 13 (34,21) 8 (42,11)

Indeterminada

MDR, Sim 14 (26,92) 5 (27,78) 9 (26,47) 0,91

52 18 34

0,64

0,60

0,56

155 69 86

57 38 19

Total                                                      

n: 500

< 60 anos              

n: 211

≥ 60 anos              

n: 289
Valor de P

266 99 167

 
Nota: MDR: Microrganismos Multidroga Resistentes 

Letalidade e análise de fatores prognósticos para o óbito 

Os episódios de ICS estiveram associados às letalidades precoce (em 7 dias) e tardia 

(em 30 dias) de 19,0 % e 43,80%, respectivamente. Ambas foram significativamente maiores 

entre os idosos [(22,15 % vs 14,69%; P: 0,03)] e [(51,9% vs 32,70%; P < 0,01)], 

respectivamente. Esses dados estão detalhados na Tabela 3. 

Análise dos fatores associados ao óbito em 7 dias  

Análise univariada 

Na análise univariada, as variáveis a seguir estiveram potencialmente associadas ao 

óbito em 7 dias:  

Nos pacientes adultos jovens - i) fatores de risco - câncer como doença de base, 

especificamente doença hematológica; escore de Pitt ≥ 4; aquisição da ICS durante a internação 
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hospitalar, especificamente em unidade fechada; infecção secundária ao trato respiratório, 

presença de neutropenia febril, e ICS causada por P. aeruginosa MDR; ii) potencial fator 

protetor – ICS primária.  

Nos pacientes idosos - i) fatores de risco - escore de Pitt ≥ 4; câncer como doença de 

base; infecção adquirida em unidade fechada; presença de neutropenia febril; e ii) fatores 

protetores – ICS secundária.  

Análise multivariada 

Após a análise multivariada, permaneceram como variáveis independentemente 

associadas ao óbito em 7 dias - em idosos:  câncer como doença de base e a gravidade da ICS 

aferida pelo escore de Pitt ≥4 e, em adulto jovem: escore de Pitt ≥4, neutropenia febril, ICS 

secundária à pneumonia, proteína C reativa sérica.  

Os dados detalhados sobre as análises univariada e multivariada para o óbito em 7 dias 

estão apresentados nas Tabelas 9, 10 e 11.  



58 

 

 

 

Tabela 9. Análise univariada das variáveis potencialmente associadas aos óbitos em 7 dias nos 

211 episódios de infecção de corrente sanguínea ocorridos nos pacientes adultos jovens 

admitidos no HUAP de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015  

RC IC 95% Valor de P

Sexo masculino 127 (60,19) 18 (58,06) 109 (60,56) 0,6 (0,29-1,24) 0,17

Escore de Charlson ≥ 5 83 (9,34) 14 (45,16) 69 (38,33) 0,97 (0,46-2,03) 0,95

Câncer 70 (33,18) 19 (61,29) 51 (28,33) 2,71 (1,30-5,64) 0,06

Orgão sólido 29 (13,74) 4 (12,9) 25 (13,89) 0,74 (0,24-2,28) 0,60

Hematológico 41 (19,43) 15 (48,39) 26 (14,44) 4,06 (1,89-8,89) 0,02

Tipo de admissão

Eletiva 53 (25,12) 7 (22,58) 46 (25,56) 0,67 (0,27-1,65) 0,38

Emergência 158 (74,88) 29 (93,55) 129 (71,67) 1,47 (0,60-3,60) 0,38

Escore de Pitt ≥ 4 51 (24,17) 24 (77,42) 27 (15,00) 10,22 (4,56-22,89) <0,01

Valor de PCR, mg/L, mediana (Variação) <0,01

Ambiente de aquisição

Aquisição hospitalar 62 (29,38) 17 (54,84) 45 (25,00) 2,58 (1,23-5,40) <0,01

Enfermarias
a 38 (18,01) 6 (19,35) 32 (17,78) 0,89 (0,34-2,32) 0,81

Unidade fechada
b 18 (8,53) 9 (29,03) 9 (5,00) 6,14 (2,24-16,87) <0,01

Emergência 4 (1,9) 2 (6,45) 2 (1,11) 5,08 (0,69-37,37) 0,07

Diálise 2 (0,95) 0 2 (1,11) 0

Outros

Associada a assistência a saúdeC 77 (36,49) 11 (35,48) 66 (36,67) 0,72 (0,33-1,57) 0,41

Comunitária 61 (28,91) 6 (19,35) 55 (30,56) 0,43 (0,17-1,51) 0,07

Pacientes com 2 episódios ou mais 60 (28,44) 8 (25,81) 52 (28,89) 0,67 (0,28-1,58) 0,36

Uso prévio de antibiótico 106 (50,24) 25 (80,65) 81 (45,00) 0,53 (0,16-1,79) 0,30

Terapia empírica apropriada 145 (68,72) 25 (80,65) 120 (66,67) 1,04 (0,47-2,26) 0,91

Sitio de Infecção

Secundária 99 (46,92) 14 (45,16) 85 (47,22) 0,67 (0,32-1,40) 0,28

Urinária 31 (14,69) 2 (6,45) 29 (16,11) 0,29 (0,06-1,30) 0,08

Respiratória 25 (11,85) 9 (29,03) 16 (8,89) 3,31 (1,32-8,25) <0,01

Pele, partes moles e osteoarticular 19 (9,00) 0 19 (10,56) 0

Infecção abdominal 18 (8,53) 2 (6,45) 16 (8,89) 0,58 (0,12-2,66) 0,48

Infecção sistema nervoso 3 (1,42) 0 3 (1,67) 0

Outros 3 (1,42) 1 (3,23) 2 (1,11) 2,47 (0,21-28,01) 0,48

Primária 64 (30,33) 5 (16,13) 59 (32,78) 0,31 (0,11-0,85) 0,02

Neutropenia febril 31 (14,69) 13 (41,94) 18 (10,00) 4,93 (2,13-11,38) <0,01

Indeterminada 17 (8,06) 4 (12,9) 13 (7,22) 1,55 (0,47-5,08) 0,45

Tempo até resultado de HC, em dias, mediana (Variação) 0,38

Polimicrobiana 17 (8,06) 5 (16,13) 12 (6,67) 2,19 (0,72-6,65) 0,15

Gram-negativo 144 (68,25) 30 (96,77) 114 (63,33) 2,37 (0,98-5,76 0,04

Gram-negativo entérico 96 (45,5) 18 (58,06) 78 (43,33) 1,24 (0,60-2,55) 0,55

Gram-negativo não fermentador 48 (22,75) 12 (38,71) 36 (20,00) 1,93 (0,88-4,22) 0,09

Gram-positivo 70 (33,18) 8 (25,81) 62 (34,44) 0,52 (0,22-1,21) 0,12

Fungo 9 (4,27) 2 (6,45) 7 (3,89) 1,41 (0,28-7,09) 0,67

Microrganismo multiresistente 79 (37,44) 14 (45,16) 65 (36,11) 1,07 (0,51-2,25) 0,84

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
d 25 (11,85) 3 (9,68) 22 (12,22) 0,63 (0,17-2,23) 0,47

Staphylococcus aureus  R à meticilina 18 (8,53) 2 (6,45) 16 (8,89) 0,58 (0,12-2,66) 0,48

Acinetobacter  spp. R aos carbapenemas 17 (8,06) 3 (9,68) 14 (7,78) 1,04 (0,28-3,84) 0,96

Pseudomonas aeruginosa  R aos carbapenemas 11 (5,21) 5 (16,13) 6 (3,33) 4,54 (1,30-15,81) 0,01

Enterobactérias R aos carbapenemas 8 (3,79) 1 (3,23) 7 (3,89) 0,68 (0,08-5,75) 0,72

      4,69 3,83 4,2

Variáveis, n (%)*

< 60 anos                                                                                                                                                                                                    

Total                                    

n: 211

Óbito                        

n: 31

Não óbito                  

n: 180

14,33 18,34 11,01

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. 
aClínica médica, Clínica cirúrgica, Hematologia, Infectologia 
bCentro de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana 
cCuidados de hospital-dia, homecare e clínica de diálise 
dIncluídos os microrganismos resistentes às cefalosporinas e sensíveis aos carbapenemas 

PCR: Proteína C reativa; HC: Hemocultura; R: Resistente 
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Tabela 10 Análise univariada das variáveis potencialmente associadas aos óbitos em 7 dias nos 

289 episódios de infecção de corrente sanguínea ocorridos nos pacientes idosos admitidos no 

HUAP de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015  

RC IC 95% Valor de P

Sexo masculino 169 (58,48) 38 (59,38) 131 (58,22) 0,70 (0,41-1,20) 0,19

Escore de Charlson ≥ 5 157 (54,33) 46 (71,88) 11 (4,89) 1,61 (0,93-2,77) 0,08

Câncer 147 (50,87) 45 (70,31) 102 (45,33) 1,79 (1,04-3,08) 0,03

Orgão sólido 115 (39,79) 34 (53,13) 81 (36,00) 1,45 (0,85-2,48) 0,17

Hematológico 32 (11,07) 11 (17,19) 21 (9,33) 1,64 (0,75-3,60) 0,20

Tipo de admissão

Eletiva 64 (22,15) 12 (18,75) 52 (23,11) 0,62 (0,31-1,24) 0,17

Emergência 225 (77,85) 61 (95,31) 164 (72,89) 1,61 (0,80-3,22) 0,17

Escore de Pitt ≥ 4 106 (36,68) 42 (65,63) 64 (28,44) 3,39 (1,93-5,95) <0,01

Valor de PCR, mg/L, mediana (Variação) 0,24

Ambiente de aquisição

Aquisição hospitalar 116 (40,14) 35 (54,69) 81 (36,00) 1,53 (0,89-2,62) 0,11

Enfermarias
a

49 (16,96) 8 (12,50) 41 (18,22) 0,52 (0,23-1,18) 0,11

Unidade fechada
b

54 (18,69) 22 (34,38) 32 (14,22) 2,48 (1,32-4,63) 0,03

Emergência 8 (2,77) 4 (6,25) 4 (1,78) 3,07 (0,74-12,61) 0,10

Diálise 2 (0,69) 0 2 (0,89) 0

Outros 3 (1,04) 1 (1,56) 2 (0,89) 1,48 (0,13-16,63) 0,74

Associada a assistência a saúdeC 82 (28,37) 18 (28,13) 64 (28,44) 0,77 (0,42-1,42) 0,41

Comunitária 82 (28,37) 16 (25,00) 66 (29,33) 0,63 (0,34-1,19) 0,15

Pacientes com 2 episódios ou mais 83 (28,72) 27 (42,19) 56 (24,89) 1,67 (0,95-2,94) 0,07

Uso prévio de antibiótico 171 (59,17) 48 (75,00) 123 (54,67) 1,45 (0,83-2,52) 0,18

Terapia empírica apropriada 171 (59,17) 38 (59,38) 133 (59,11) 0,67 (0,39-1,15) 0,15

Sitio de Infecção

Secundária 167 (57,79) 32 (50,00) 135 (60,00) 0,46 (0,27-0,80) 0,05

Urinária 52 (17,99) 9 (14,06) 43 (19,11) 0,56 (0,26-1,22) 0,14

Respiratória 53 (18,34) 12 (18,75) 41 (18,22) 0,83 (0,41-1,71) 0,62

Pele, partes moles e osteoarticular 21 (7,27) 1 (1,56) 20 (8,89) 0,13 (0,01-1,03) 0,02

Infecção abdominal 31 (10,73) 6 (9,38) 25 (11,11) 0,68 (0,26-1,74) 0,42

Infecção sistema nervoso 3 (1,04) 0 3 (1,33) 0

Outros 7 (2,42) 4 (6,25) 3 (1,33) 4,11 (0,89-18,84) 0,04

Primária 77 (26,64) 22 (34,38) 55 (24,44) 1,26 (0,70-2,26) 0,43

Neutropenia febril 16 (5,54) 8 (12,50) 8 (3,56) 3,20 (1,15-8,86) 0,02

Indeterminada 29 (10,03) 11 (17,19) 18 (8,00) 1,95 (0,87-4,35) 0,09

Tempo até resultado de HC, em dias, mediana (Variação) 4,98 4,7 5,06 0,48

Polimicrobiana 27 (9,34) 11 (17,19) 16 (7,11) 2,21 (0,97-5,02) 0,05

Gram-negativo 196 (67,82) 57 (89,06) 142 (63,11) 1,25 (0,76-2,05) 0,60

Gram-negativo entérico 127 (43,94) 34 (53,13) 96 (42,67) 1,15 (0,67-1,96) 0,60

Gram-negativo não fermentador 69 (23,88) 23 (35,94) 46 (20,44) 1,70 (0,94-3,07) 0,07

Gram-positivo 94 (32,53) 18 (28,13) 76 (33,78) 0,60 (0,33-1,09) 0,09

Fungo 13 (4,50) 5 (7,81) 8 (3,56) 1,91 (0,60-6,04) 0,26

Microrganismo multiresistente 109 (37,71) 27 (42,18) 82 (36,44) 0,98 (0,55-1,66) 0,88

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
d

29 (10,03) 4 (6,25) 25 (11,11) 0,44 (0,14-1,33) 0,13

Staphylococcus aureus  R à meticilina 20 (6,92) 5 (7,81) 15 (6,67) 0,98 (0,34-2,81) 0,97

Acinetobacter  spp. R aos carbapenemas 33 (11,42) 10 (15,63) 23 (10,22) 1,33 (0,60-2,94) 0,47

Pseudomonas aeruginosa  R aos carbapenemas 9 (3,11) 4 (6,25) 5 (2,22) 2,44 (0,63-9,36) 0,17

Enterobactérias R aos carbapenemas 17 (5,88) 5 (7,81) 12 (5,33) 1,25 (0,42-3,67) 0,68

Óbito                        

n: 64

Não óbito                                                      

n: 225

Variáveis, n (%)*

≥ 60 anos

Total                                    

n: 289

13,8814,3215,34

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. 
aClínica médica, Clínica cirúrgica, Hematologia, Infectologia 
bCentro de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana 
cCuidados de hospital-dia, homecare e clínica de diálise 
dIncluídos os microrganismos resistentes às cefalosporinas e sensíveis aos carbapenemas 

PCR: Proteína C reativa; HC: Hemocultura; R: Resistente 
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Tabela 11. Análise multivariada das variáveis associadas ao óbito em 7 dias em pacientes 

adulto jovem e idoso com infecção de corrente sanguínea admitidos no HUAP de 1º de 

dezembro de 2013 até 31 de dezembro de 2015 

Variável 
RC IC95% Valor de P 

Adulto jovem 

Escore de Pitt ≥4 12,6 (4,7-33,44) <0,01 

Neutropenia febril 7,38 (2,44-22,22) <0,01 

ICS secundária respiratória 4,01 (1,22-13,16) 0,02 

Proteína C reativa sérica 1,05 (1,01-1,09) 0,01 

Idoso 

Escore de Pitt ≥4 4,05 (2,24-7,31) <0,01 

Câncer como doença de base 2,42 (1,33- 4.41) 0,04 

Nota: ICS: Infecção de corrente sanguínea 

Análise dos fatores associados ao óbito em 30 dias  

Análise univariada 

Na análise univariada, as variáveis a seguir estiveram potencialmente associadas ao 

óbito em 30 dias: 

Nos pacientes adultos jovens - i) fatores de risco - escore de Pitt ≥ 4; aquisição da ICS 

durante a internações hospitalar, especificamente em unidade fechada; uso prévio de 

antimicrobiano; ICS secundária a infecção respiratória; presença de neutropenia febril; infecção 

causada por ERC, e ICS causada por P. aeruginosa MDR; ii) fatores protetores – ICS adquirida 

na comunidade e ICS secundária a sítio urinário. 

Nos pacientes idosos - i) fatores de risco: escore de Charlson ≥ 5; neoplasias 

hematológicas como doença de base; escore de Pitt ≥ 4; aquisição em unidade fechada; ICS 

secundária ao foco respiratório; fungemias; ICS por Acinetobacter spp. resistentes aos 

carbapenemas; ii) fatores protetores – sexo masculino; ICS secundária, especificamente ao sítio 

urinário; e infecções por microrganismos Gram-positivos.  

Análise multivariada 

Após análise multivariada, permaneceram como variáveis independentemente 

associadas ao óbito em 30 dias em idosos: gravidade da ICS aferida pelo escore de Pitt ≥ 4 

como fator de risco e sexo masculino e ITU como fatores protetores. Os dados detalhados sobre 

as analises univariada e multivariada para o óbito em 30 dias estão apresentados nas Tabelas 

12, 13 e 14. 
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Tabela 12. Análise univariada das variáveis potencialmente associadas aos óbitos em 30 dias 

dos 211 episódios de infecção de corrente sanguínea nos pacientes adultos jovens admitidos no 

HUAP de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015  

RC IC 95% Valor de P

Sexo masculino 127 (60,19) 32 (46,38) 95 (66,90) 0,63 (0,34-1,16) 0,14

Escore de Charlson ≥ 5 83 (39,34) 28 (40,58) 55 (38,73) 1,46 (0,80-2,67) 0,21

Câncer 70 (33,18) 25 (36,23) 45 (31,69) 1,62 (0,87-3,00) 0,12

Orgão sólido 29 (13,74) 6 (8,70) 23 (16,20) 0,59 (0,87-3,00) 0,28

Hematológico 41 (19,43) 19 (27,54) 22 (15,49) 2,61 (1,28-5,29) 0,06

Tipo de admissão

Eletiva 53 (25,12) 16 (23,19) 37 (26,06) 1,08 (0,54-2,14) 0,81

Emergência 158 (74,88) 45 (65,22) 113 (79,58) 0,92 (0,46-1,81) 0,81

Escore de Pitt ≥ 4 51 (24,17) 38 (55,07) 13 (9,15) 16,1 (7,46-34,88) <0,01

Valor de PCR, mg/L, mediana (Variação) 0,05

Ambiente de aquisição

Aquisição hospitalar 62 (29,38) 26 (37,68) 36 (25,35) 2,35 (1,25-4,42) <0,01

Enfermarias
a 38 (18,01) 10 (14,49) 28 (19,72) 0,85 (0,38-1,88) 0,69

Unidade fechada
b 18 (8,53) 13 (18,84) 5 (3,52) 7,85 (2,66-23,17) <0,01

Emergência 4 (1,90) 3 (4,35) 1 (0,70) 7,7 (0,78-75,60) 0,04

Diálise 2 (0,95) 0 2 (1,41) 0 0,36

Outros

Associada a assistência a saúde
c 77 (36,49) 22 (31,88) 55 (38,73) 0,97 (0,52-1,08) 0,93

Comunitária 61 (28,91) 10 (14,49) 51 (35,92) 0,38 (0,17-0,81) 0,01

Pacientes com 2 episódios ou mais 60 (28,44) 16 (23,19) 44 (30,99) 0,85 (0,43-1,67) 0,65

Uso prévio de antibiótico 106 (50,24) 43 (62,32) 63 (44,37) 3,29 (1,74-6,24) <0,01

Terapia empírica apropriada 145 (68,72) 45 (65,22) 100 (70,42) 1,4 (0,72-2,73) 0,31

Sitio de Infecção

Secundária 99 (46,92) 23 (33,33) 76 (53,52) 0,58 (0,32-1,08) 0,08

Urinária 31 (14,69) 2 (2,90) 29 (20,42) 0,14 (0,03-0,61) <0,01

Respiratória 25 (11,85) 13 (18,84) 12 (8,45) 3,11 (1,33-7,29) <0,01

Pele, partes moles e osteoarticular 19 (9,00) 3 (4,35) 16 (11,27) 0,43 (0,12-1,54) 0,18

Infecção abdominal 18 (8,53) 3 (4,35) 15 (10,56) 0,46 (0,12-1,66) 0,23

Infecção sistema nervoso 3 (1,42) 0 3 (2,11) 0

Outros 3 (1,42) 2 (2,90) 1 (0,70) 5,05 (0,44-56,76) 0,14

Primária 64 (30,33) 13 (18,84) 51 (35,92) 0,52 (0,26-1,05) 0,06

Neutropenia febril 31 (14,69) 18 (26,09) 13 (9,15) 4,41 (1,99-9,73) 0,01

Indeterminada 17 (8,06) 7 (10,14) 10 (7,04) 1,81 (0,67-5,01) 0,24

Tempo até resultado de HC, em dias, mediana (Variação) 0,11

Polimicrobiana 17 (8,06) 8 (11,59) 9 (6,34) 2,36 (0,86-6,44) 0,08

Gram-negativo 144 (68,25) 46 (66,67) 108 (76,06) 1,45 (0,75-2,79) 0,25

Gram-negativo entérico 96 (45,50) 27 (39,13) 79 (55,63) 0,93 (0,51-1,69) 0,81

Gram-negativo não fermentador 48 (22,75) 19 (27,54) 29 (20,42) 1,88 (0,95-3,71) 0,09

Gram-positivo 70 (33,18) 18 (26,09) 52 (36,62) 0,78 (0,41-1,50) 0,47

Fungo 9 (4,27) 3 (4,35) 6 (4,23) 1,24 (0,30-5,13) 0,76

Microrganismo multiresistente 82 (38,86) 29 (42,03) 50 (27,77) 1,81 (0,98-3,32) 0,05

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
d

25 (11,85) 5 (7,25) 20 (14,08) 0,58 (0,20-1,62) 0,29

S. aureus  R à meticilina 18 (8,53) 5 (7,25) 13 (9,15) 0,94 (0,32-2,76) 0,91

Acinetobacter  spp. R aos carbapenemas 17 (8,06) 7 (10,14) 10 (7,04) 1,81 (0,65-5,01) 0,24

Pseudomonas aeruginosa  R aos carbapenemas 11 (5,21) 7 (10,14) 4 (2,82) 4,73 (1,33-16,80) <0,01

Enterobactérias R aos carbapenemas 8 (3,79) 5 (7,25) 3 (2,11) 4,37 (1,01-18,91) 0,03

Variáveis, n (%)*

< 60 anos

Total                                           

n: 211

Óbito                        

n: 69

Não óbito                  

n: 142

4,69 3,86 4,24

14,33 15,84 10,68

 

Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. 
aClínica médica, Clínica cirúrgica, Hematologia, Infectologia 
bCentro de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana 
cCuidados de hospital-dia, homecare e clínica de diálise 
dIncluídos os microrganismos resistentes às cefalosporinas e sensíveis aos carbapenemas 

PCR: Proteína C reativa; HC: Hemocultura; R: Resistente 
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Tabela 13. Análise univariada das variáveis potencialmente associadas aos óbitos em 30 dias 

dos 289 episódios de infecção de corrente sanguínea nos pacientes idosos admitidos no HUAP 

de 1º de dezembro/2013 até 31 de dezembro/2015  

RC IC 95% Valor de P

Sexo masculino 169 (58,48) 72 (48,00) 97 (69,78) 0,6 (0,36-0,94) 0,02

Escore de Charlson ≥ 5 157 (54,33) 84 (56,00) 73 (52,52) 1,6 (1,09-2,56) 0,04

Câncer 147 (50,87) 76 (50,67) 71 (51,08) 1,3 (0,84-2,12) 0,21

Orgão sólido 115 (39,79) 54 (36,00) 61 (43,88) 0,9 (0,57-1,48) 0,75

Hematológico 32 (11,07) 22 (14,67) 10 (7,19) 2,6 (1,19-5,78) 0,01

Tipo de admissão

Eletiva 64 (22,15) 30 (20,00) 34 (24,46) 0,9 (0,53-1,63) 0,82

Emergência 225 (77,85) 109 (72,67) 116 (83,45) 1,1 (0,61-1,85) 0,82

Escore de Pitt ≥ 4 106 (36,68) 72 (48,00) 34 (24,46) 3,8 (2,27-6,33) <0,01

Valor de PCR, mg/L, mediana (Variação) 0,26

Ambiente de aquisição

Aquisição hospitalar 116 (40,14) 66 (44,00) 51 (36,69) 1,4 (0,84-2,16) 0,21

Enfermarias
a

49 (16,96) 20 (13,33) 29 (20,86) 0,7 (0,37-1,30) 0,26

Unidade fechada
b

54 (18,69) 34 (22,67) 20 (14,39) 2,1 (1,14-3,87) 0,01

Emergência 8 (2,77) 4 (2,67) 4 (2,88) 1,1 (0,26-4,41) 0,91

Diálise 2 (0,69) 0 2 (1,44)

Outros 3 (1,04) 3 (2,00) 0

Associada a assistência a saúde
c

82 (28,37) 39 (26,00) 46 (33,09) 1 (0,58-1,61) 0,90

Comunitária 82 (28,37) 33 (22,00) 49 (35,25) 0,6 (0,38-1,07) 0,09

Pacientes com 2 episódios ou mais 83 (28,72) 39 (26,00) 44 (31,65) 0,9 (0,56-1,56) 0,81

Uso prévio de antibiótico 171 (59,17) 89 (59,33) 82 (58,99) 1,5 (0,92-2,36) 0,10

Terapia empírica apropriada 171 (59,17) 80 (53,33) 91 (65,47) 0,9 (0,54-1,40) 0,59

Sitio de Infecção

Secundária 167 (57,79) 72 (48,00) 95 (68,35) 0,6 (0,38-0,99) 0,04

Urinária 52 (17,99) 17 (11,33) 35 (25,18) 0,5 (0,24-0,86) 0,01

Respiratória 53 (18,34) 32 (21,33) 21 (15,11) 1,8 (1,01-3,37) 0,04

Pele, partes moles e osteoarticular 21 (7,27) 6 (4,00) 15 (10,79) 0,4 (0,15-1,07) 0,06

Infecção abdominal 31 (10,73) 13 (8,67) 18 (12,95) 0,8 (0,35-1,60) 0,46

Infecção sistema nervoso 3 (1,04) 1 (0,67) 2 (1,44) 0,5 (0,04-5,98) 0,60

Outros 7 (2,42) 4 (2,67) 3 (2,16) 1,5 (0,31-6,60) 0,62

Primária 77 (26,64) 38 (25,33) 39 (28,06) 1,1 (0,66-1,80) 0,79

Neutropenia febril 16 (5,54) 11 (7,33) 5 (3,60) 2,5 (0,84-7,36) 0,08

Indeterminada 29 (10,03) 18 (12,00) 11 (7,91) 1,9 (0,85-4,13) 0,11

Tempo até resultado de HC, em dias, mediana (Variação) 0,48

Polimicrobiana 27 (9,34) 17 (11,33) 10 (7,19) 2 (0,86-4,42) 0,10

Gram-negativo 196 (67,82) 99 (66,00) 97 (69,78) 1,3 (0,76-2,05) 0,36

Gram-negativo entérico 127 (43,94) 61 (40,67) 66 (47,48) 1 (0,62-1,58) 0,98

Gram-negativo não fermentador 69 (23,88) 38 (25,33) 31 (22,30) 1,4 (0,83-2,48) 0,18

Gram-positivo 94 (32,53) 37 (24,67) 57 (41,01) 0,6 (0,35-0,97) 0,03

Fungo 13 (4,50) 10 (6,67) 3 (2,16) 3,8 (1,02-14,10) 0,03

Microrganismo multiresistente 109 (37,71) 58 (38,66) 51 (36,69) 1,17 (0,86-2,24) 0,17

Enterobactérias R às cefalosporinas de 3ª/4ª geração
d

29 (10,03) 10 (6,67) 19 (13,67) 0,5 (0,23-1,19) 0,12

S. aureus  R à meticilina 20 (6,92) 8 (5,33) 12 (8,63) 0,7 (0,27-1,77) 0,45

Acinetobacter  spp. R aos carbapenemas 33 (11,42) 23 (15,33) 10 (7,19) 2,8 (1,26-6,06) <0,01

Pseudomonas aeruginosa  R aos carbapenemas 9 (3,11) 5 (3,33) 4 (2,88) 1,4 (0,35-5,17) 0,64

Enterobactérias R aos carbapenemas 17 (5,88) 11 (7,33) 6 (4,32) 2,1 (0,74-5,73) 0,15

≥ 60 anos

Total                          

n: 289

Óbito                        

n:150

4,98 5,04 4,9

15,34 14,79 12,84

Variáveis, n (%)* Não óbito                                                    

n:139

 
Nota: * Exceto quando indicado de forma diferente ao lado da variável. 
aClínica médica, Clínica cirúrgica, Hematologia, Infectologia 
bCentro de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana 
cCuidados de hospital-dia, homecare e clínica de diálise 
dIncluídos os microrganismos resistentes às cefalosporinas e sensíveis aos carbapenemas 

PCR: Proteína C reativa; HC: Hemocultura; R: Resistente 
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Tabela 14. Analise multivariada das variáveis associadas ao óbito em 30 dias em pacientes 

adulto jovem e idoso com infecção de corrente sanguínea admitidos no HUAP de 1º de 

dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015 

Variável 
RC IC95% Valor de P 

Adulto jovem 

Escore de Pitt ≥4 23,99 (9,88-58,24) <0,01 

Neutropenia febril 7,82 (2,76-22,15) <0,01 

Escore de Charlson ≥5 2,31 (0,99-5,38) 0,05 

Proteína C reativa sérica 1,03 (0,99-1,07) 0,99 

Idoso 

Escore de Pitt ≥4 3,70 (2,18-6,28) <0,01 

Sexo masculino 0,44 (0,20-0,81) 0,01 

ICS secundária urinária 0,40 (0,26-0,76) 0,01 

Nota: ICS: Infecção de corrente sanguínea 
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6. DISCUSSÃO 

 

Mundialmente, diversos estudos demostraram as diferenças clínicas e epidemiológicas 

entre as ICS ocorridas em idosos e adultos jovens. O presente estudo traz informações inéditas 

sobre a incidência, letalidade e fatores associados ao óbito em idosos diagnosticados com ICS, 

atendidos em um hospital que presta assistência à população de uma grande área metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se do segundo no Brasil que aborda o tema. Um estudo 

semelhante ao presente foi realizado há 20 anos na cidade de São Paulo para avaliar os fatores 

de risco para óbito em idosos com infecção de corrente sanguínea, admitidos no Hospital São 

Paulo (Darrigo, 1998).  

No presente estudo, foi demonstrada incidência e letalidade das ICS 

significativamente maiores entre os idosos, quando comparados aos adultos jovens. Além 

disso, houve diferenças relevantes quanto à origem das ICS e os fatores associados ao óbito 

entre as duas populações.   

Características clínicas e epidemiológicas dos pacientes e episódios de ICS 

As características epidemiológicas e clínicas dos pacientes incluídos no presente 

estudo foram semelhantes àquelas previamente descritas em estudos realizados em países 

desenvolvidos, tais como idade média de 60 anos, alta proporção de indivíduos do sexo 

masculino e comorbidades mais frequentes (Marriott; Huet-Hudson, 2006; Blot et al., 2009; 

Mehl et al., 2017). Não foram encontrados estudos semelhantes em países em desenvolvimento 

para fins de comparação.  

No presente estudo, foi detectada uma incidência de ICS significativamente maior 

entre os pacientes idosos. Esses dados são concordantes com aqueles descritos previamente que 

sugerem maior ocorrência de ICS entre idosos. Um estudo retrospectivo que avaliou a 

ocorrência de ICS em pacientes com idade ≥ 65 anos entre janeiro de 2003 e dezembro de 

2005, em Minnesota, EUA, sugeriu um aumento importante na frequência das ICS com a 

idade. Este achado foi justificado pelo maior número de comorbidades, admissões hospitalares, 

atendimento em instituições de longa duração e home care e maior exposição a antibióticos 

pelos idosos (Crane; Uslan; Baddour, 2007). Mid-Norway Sepsis Study analisou na Noruega 
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episódios de ICS em pacientes > 16 anos no período de 2002 a 2013 e destacou incidência 

maior em idoso, com até 40 episódios a cada 1000 pessoas-ano e 5 episódios para 1000 

pessoas-ano para indivíduos até 65 anos (Mehl et al., 2017). No Brasil, o único estudo sobre 

ICS em idosos foi uma série de casos. Assim, não foi possível comparar incidência de ICS 

encontrada no presente estudo com outros estudos nacionais.  

Na comparação das características clinicas entre os pacientes jovens e idosos foi 

detectado aumento significativo de escore de morbidade de Charlson com a idade; 53,62% das 

pessoas acima de 60 apresentaram o escore ≥ 5. Esse é um achado esperado, compatível com o 

aumento da presença de comorbidade associada à senilidade. Uma coorte portuguesa avaliou os 

fatores de risco para mortalidade entre idosos com ICS admitidos na emergência com ICS e 

descreveu que cerca de 20% dos indivíduos com mais de 65 anos de idade e 31,4% com mais 

de 85 anos apresentavam algum tipo de doença crônica (Rebelo et al., 2011). Um escore de 

Charlson ≥ 5 está associado a uma sobrevida em 10 anos de 21% (Charlson Comorbidity 

Index). Assim, os dados aqui demonstrados apresentam reprodutibilidade em relação àqueles já 

descritos.  

A neoplasia foi a doença de base mais detectada (46,5%) na população estudada. 

Além disso, a frequência dos tumores de órgão sólido foi significativamente maior na 

população geral e entre os idosos.  A elevada frequência de pacientes com neoplasia aqui 

descrita pode ser justificada: i) pelo fato do HUAP ser um centro de referência para o 

tratamento de malignidades, ii) pela elevada susceptibilidade dos pacientes com câncer a 

desenvolver infecções sistêmicas graves, devido a imunossupressão inerente à própria doença 

neoplásica e ao seu tratamento (Rolston, 2017), e iii) pelo aumento progressivo da ocorrência 

de câncer descrito para a nossa população ao longo do tempo. Além disso, segundo a 

estimativa do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) para o Brasil, 

no biênio 2016/2017, ocorreram 600.000 novos casos de câncer (INCA, BRASIL, 2016). O 

projeto Globocan na América Latina estimou em 2012, 1,1 novos casos de câncer (OMS, 

2012). Assim sendo, o elevado número de pacientes com câncer encontrado no presente estudo 

acompanha uma tendência da América de aumento dos casos de neoplasias. Semelhantemente, 

estima-se 1.685,210 novos casos de câncer diagnosticados nos EUA em 2016 (Wisplinghoff, 

Seifert, Wenzel, e Edmond, 2003) 

A observação da maior frequência dos tumores de órgãos sólidos em comparação as 

neoplasias hematológicas na população estudada pode refletir uma tendência de ocorrência dos 
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primeiros na população em geral. Essa hipótese está de acordo com revisão de literatura a 

respeito das infecções em pacientes oncológicos, realizada nos EUA, que demonstram que os 

tumores sólidos são mais comuns que hematológicos (Rolston, 2017). E ainda, a ocorrência 

significante das neoplasias de órgão sólido entre idosos e das neoplasias hematológicas entre 

adultos jovens pode ser justificada pelo fato das neoplasias que acometem os últimos serem de 

origem mais heterogênea. De fato, linfomas são mais frequentes entre os jovens, enquanto, a 

ocorrência das neoplasias de órgão sólido aumenta com o avançar da idade (INCA, Brasil, 

2016).  

A maioria dos pacientes com ICS incluídos nesse estudo foi advinda diretamente da 

comunidade, tinha vínculo prévio (matrícula) com o hospital, e foi admitida devido a uma 

emergência médica. Esse achado poderia ser explicado pelo fato das ICS serem eventos graves 

com necessidade de atendimento imediato. E ainda, as emergências médicas estão associadas 

ao maior risco de aquisição de infecção (Lima, 2011). Semelhantemente, um estudo de coorte 

colombiano a respeito da epidemiologia e prognóstico das ICS de pacientes atendidos em 10 

hospitais, descreveu 451 casos de ICS em pacientes admitidos pela emergência em um cenário 

de 1.040 casos de infecção diagnosticadas no período do estudo (De La Rosa; León; Jaimes, 

2016). Assim, uma elevada proporção de ICS admitidas via sala de emergência é um achado 

esperado para um hospital geral.  

No presente estudo, o principal motivo de admissão foi presença de síndrome 

infecciosa. As principais causas de internação entre adultos jovens foram as ICS primárias, 

síndrome hematológica e causas respiratórias não infecciosas, enquanto nos idosos foram as 

neoplasias. Especificamente, as infecções respiratórias foram relevantes entre os idosos, 

enquanto as infecções primárias foram significantes entre os adultos jovens. Semelhantemente, 

estudo realizado por Castro et.al., 2013, descreveu que as principais causas de internação de 

idosos entre 2008 a 2011 no SUS (Sistema Único de Saúde), foram causas respiratórias, 

neoplásicas e circulatórias (Castro et al., 2013). De fato, de acordo com dados brasileiros, o 

principal diagnóstico que leva os indivíduos à internação hospitalar varia entre idosos e adultos 

jovens (Loyola Filho et al., 2004).  Contudo, os dados disponíveis para comparação são 

referentes à população em geral, e não especificamente para pacientes com ICS. 

A maioria (67,40%) das ICS foi adquirida durante internação hospitalar (35,60%) ou 

durante assistência em saúde em paciente não hospitalizado (31,8%). Contudo as primeiras 

foram preponderantes entre idosos (40,14%, P: 0,01) e as últimas entre adultos jovens (36,49%, 
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P: 0,05). Esses valores se aproximam daqueles já descritos. Um estudo de revisão americano 

quanto a prevenção de infecção adquirida no hospital demonstrou que a proporção das ICS 

hospitalares varia de 1 a 36% em diversas regiões (Boev; Kiss, 2017).  Um estudo de vigilância 

multicêntrico prospectivo em 9 hospitais universitários na Coreia do Sul entre 2006 e 2007, 

contabilizou dentre 1.144 episódios de ICS, 48,8% de ICS-H, 33,2% de ICS-C e 18,0% de ICS-

IRAS (Son et al., 2010).  

No presente estudo, as ICS adquiridas durante internação hospitalar foram 

significativamente mais frequentes entre os idosos. Esses achados são adversos aos 

apresentados na literatura. Estudo americano que avaliou ICS de 347 pacientes idosos (> 65 

anos) de Minnesota, EUA, evidenciou 159 (46%) pacientes com infecção comunitária, 151 

(44%) relacionada a assistência em saúde e 37 (10%) hospitalar (Crane; Uslan; Baddour, 

2007). Assim, esses dados sugerem que a origem das ICS no idoso pode variar conforme a 

população e região geográfica. 

Quanto à topografia de infecção, no presente estudo foi encontrada a origem 

secundária como topografia mais comumente detectada (53,2%). Tal dado é análogo aos do 

estudo Mid-Norway Sepsis Study, 2016, que encontrou infecção secundária como origem 

principal das ICS (Mehl et al., 2017). O sistema de vigilância EARRS-2014 demonstrou que 

das ICS detectadas, 47,4% foram de origem pulmonar, 19,2% gastrointestinal, 12,9% urinária, 

5,8% sítio cirúrgico, 4,8% pele e partes moles e, finalmente, 20,5% indeterminado (ECDC, 

2015). 

Nesse estudo, a ISCS foi cardinal entre os idosos (57,7%; P: 0,02) e neutropenia febril 

entre jovens (14,69%; P < 0,01). Houve uma tendência (P: 0,06) de maior ocorrência de ICS 

com origem em foco respiratório entre os idosos. Esse achado difere daquele descrito em 

outros estudos. Conforme a literatura, o sítio mais comum de origem das ICS, entre os idosos 

seria a ITU (Avci et al., 2012). Um estudo epidemiológico conduzido em Minessota, EUA, de 

2003 a 2005, descreveu que em 347 pacientes idosos, 75 (21%) tinham IPCS, 272 (79%) 

tinham foco secundário de ICS, com ITU responsável por 177 desses pacientes (Crane; Uslan; 

Baddour, 2007). Investigação israelense em população geriátrica, expõe que, de 3.453 ICS no 

período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, em 368 pacientes, os sítios presumíveis mais 

comuns de infecção foram o trato urinário (70%), ulcera de decúbito (25%) e trato respiratório 

(12%) (Lubart et al., 2011). 
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No presente estudo, as ICS relacionadas a neutropenia febril foram relevantes entre os 

adultos jovens. Esse achado é explicado pela elevada ocorrência de adultos jovens com 

neoplasia hematológica na população estudada, doenças frequentemente associadas à 

neutropenia. A ausência de granulócitos, diminuição de barreiras mucosa e mucociliar, e 

alteração de microbioma predispõe o paciente neutropênico a infecção (Bodey et. al, 1966). As 

ICS podem representar até 50% dos episódios de neutropenia febril (Tatarelli; Mikulska, 2016).   

Outro dado relevante de diferenciação das características das ICS entre idosos e 

adultos jovens foi a maior frequência de antibioticoterapia previa na população senil, 

correspondendo a 59% dos idosos avaliado no presente estudo. Um estudo multicêntrico 

denominado Perfil de Utilização de Medicamentos por Aposentados Brasileiros, desenvolvido 

sob a coordenação da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), avaliou o consumo de medicamentos em indivíduos com idade > 60 anos e apontou 

que dentre os medicamentos utilizados, 1.626 foram usados por idosos na faixa etária de 60-69 

anos e 2.152 pelos idosos na faixa etária de 70 anos ou mais. Desses medicamentos, cerca de 

2,5% foram antibióticos (ATB) (Silva, AL et al., 2012). Dados espanhóis apontam que a 

prescrição de ATB para idosos é frequente e o consumo entre os ≥ 65 anos correspondem a 

30% de todas as prescrições daquele país. Esse consumo em asilos varia de 1,2% a 9,4% da 

população idosa e em pacientes não institucionalizadas pode ser de até 48% (Palacios-Ceña et 

al., 2017). De fato, o envelhecimento está atrelado ao uso mais frequente de serviços de saúde 

para tratamento de condições de saúde e maior expectativa de recebimento de ATBs. 

Este estudo descreveu que 37% dos episódios de ICS receberam terapia empírica 

antimicrobiana inadequada. Esse valor é elevado. Quando feita análise por faixa etária, 31% da 

população jovem e 41% dos idosos foram submetidos a terapia empírica inapropriada para 

tratamento das ICS. Análise prospectiva entre janeiro de 2016 a dezembro de 2016, realizada 

em Uberlândia, Minas Gerais, para avaliar a influência dos fatores de risco, etiologia e terapia 

empírica na mortalidade por ICS, aponta que dentre os 167 pacientes com ICS em CTI, 141 

(84%) receberam terapia empírica inadequada (Oliveira et al., 2017). Uma coorte multicêntrica 

espanhola, no período de 2006 a 2007, indicou que dos 801 episódios de ICS em 756 pacientes 

incluídos, a terapia empírica inadequada estava presente em 24,8% (Retamar et al., 2012). Um 

estudo israelense conduzido entre 1988 e 1994 avaliou que dentre 3.440 pacientes com ICS, 
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34% receberam terapia empírica inapropriada (Leibovici et al., 1998). Assim, a elevada 

ocorrência de terapia inadequada das ICS não é incomum. 

No presente estudo, a frequência de inadequação da terapia antimicrobiana foi 

significativamente maior entre os idosos. Uma coorte tailandesa conduzida entre 2008 e 2013, 

mostrou que dentre 2.349 pacientes com ICS comunitária admitidos na emergência, 18,8% dos 

idosos com idade ≥ 64 anos e 25,3% dos muitos idosos (≥ 85 anos) foram submetidos a terapia 

antimicrobiana inadequada, quando comparados a 15,6% de adultos jovens (Lee et al., 2017). 

A elevada ocorrência de terapia empírica inapropriada pode ser explicada pela difícil decisão 

de terapia curativa ou suporte em idosos (Leibovici et al., 1998). Profissionais tem dificuldade 

em definir cuidados paliativos exclusivos de fim de vida. A maioria das unidades hospitalares 

brasileiras não possui uma diretriz sobre como cuidar de seus pacientes que estejam com um 

quadro terminal (Gomes; Othero, 2016) 

Características microbiológicas 

No presente estudo, a maioria das ICS foi causada por bacilos Gram-negativos. K. 

pneumoniae correspondeu a aproximadamente 16% de todos os microrganismos, seguido de S. 

aureus e E. coli. Esse perfil microbiológico é compatível com os achados previamente 

descritos na literatura. Semelhantemente, o BRAZILIAN SCOPE, sistema de vigilância que 

examinou a epidemiologia e microbiologia das ICS em 16 hospitais, das cinco regiões do 

Brasil, entre 2007 a 2010, evidenciou que os bacilos Gram-negativos causaram a maioria das 

ICSs (58,5%), os Gram-positivos, 35,4% e fungos, 6,1% das ICS. Esse estudo demonstrou que 

que S. aureus foi o principal organismo responsável pelas ICS (15,4%), seguido por SCN 

(13,4%), Klebsiella spp. (13,2%), Acinetobacter spp. (12,5%) e P. aeruginosa (8,9%) (Marra et 

al., 2011).  

Diferentemente, o projeto SCOPE, Universidade de Richmond, Virginia, EUA, que 

avaliou um total de 27.847 amostras de microrganismos isolados de ICS, recuperados de 

24.179 episódios em 49 hospitais americanos entre 1995 e 2002, detectou que 65% de todos os 

episódios foram causados por Gram-positivos e 25% por Gram-negativos aeróbicos 

(Wisplinghoff, 2005b).  

Estudo multicêntrico em hospitais coreanos realizado entre 2006 e 2007 indicou que, 

de todos os isolados de ICS, 59,2% eram Gram-negativos aeróbios e 38,9% Gram-positivos. E. 

coli (27,8%) foi o agente mais comumente identificado seguido de K. pneumoniae (13.6 %), S. 
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aureus (12,4%), SCN (9%) e Enterococcus spp. (7.1%) (SON et al., 2010). Não obstante, uma 

revisão vietmanita de 738 episódios de ICS constatou 67,9% de Gram-negativos (501/738), 

31% (229/738) de Gram-positivo e 1,1% (8/738) de episódios polimicrobianos. As 

enterobactérias foram detectadas com maior frequência entre os pacientes com ICS (46,7%, 

345/738), com predomínio de K. pneumoniae (37,4%, 129/ 345) e E. coli (37,1%, 128/345) 

(Dat et al., 2017). Um estudo prospectivo multicêntrico realizado no Colômbia, de 2007 a 

2009, para avaliar o prognóstico dos pacientes com ICS, pontuou que os microrganismos mais 

frequentemente isolados em ICS foram os Gram-negativos em 54% dos pacientes, seguido de 

coco Gram-positivos 38,4%. Nessa revisão, foram os agentes mais frequentes: E. coli (46%), 

SCN (16%), K. pneumoniae (8,9%) e S. aureus (7,8%) (De La Rosa; León; Jaimes, 2016). As 

diferenças encontradas em relação ao perfil microbiológico das ICS em diferentes estudos 

podem representar uma característica regional.  

Embora não haja um perfil microbiológico definido para idosos, a literatura aponta 

predomínio de Gram-negativos como agentes etiológicos das ICS, assim como encontrado no 

presente estudo. Um artigo de revisão de ICS em idosos descreve que Gram-negativos 

constituem entre 40 a 60% dos isolados (Yahav et al., 2016). Semelhantemente, um estudo 

americano em um hospital de Houston mostrou que dos 238 episódios de ICS na população 

idosa, 92 (38%) foram causadas por bacilos Gram-negativos aeróbios, com E. coli, K. 

pneumoniae e P. aeruginosa mais comumente recuperados (Greenberg et al., 2005). Outro 

estudo sobre bacteremia em indivíduos idosos entre 2004 e 2007 na Espanha observou que os 

mais frequentemente isolados entre 1.594 episódios foram E. coli (28,2%), SCN (14,7%) e S. 

aureus (13,6%) (Payeras et al., 2007).  

No presente estudo, houve uma tendência de isolamento mais frequente de Proteus 

spp. e Morganella spp. em idosos e Enterobacter spp. em jovens. A identificação dessas 

espécies em idosos já foi associada a presença de comorbidades e idade avançada. Um estudo 

de revisão de casos de bacteremia por Morganella spp em um hospital terciário de Taiwan, de 

2003 a 2012, acompanhou 109 bacteremias por Morganella spp. e observou que grande parte 

dos episódios ocorreu em indivíduos idosos (Lin, T. Y. et al., 2014).  Já um estudo Chinês 

desenvolvido por mostrou que a mediana de idade para bacteremias por Enterobacter spp. foi 

de 59 anos (Wang et al., 2017).  

Quando analisado o perfil de resistência aos antimicrobianos nos microrganismos 

isolados, foram encontrados 188 (37,6%) episódios causados por MDR na população global do 
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estudo, com frequência semelhante entre jovens e idosos. Embora os Gram-negativos entéricos 

tenham sido o grupo de MDR com maior frequência de detecção, quando separado por espécie 

bacteriana, Acinetobacter spp e MRSA foram os mais predominantes dentre os idosos, porém 

sem significância estatística. Ao longo das últimas décadas, o perfil microbiológico das 

infecções mudou com aumento de casos por MDR. Desde 2014, a notificação de MDR em ICS 

se tornou compulsória no Rio de Janeiro. Os microrganismos mais reportados foram 

Acinetobacter spp. (26%), seguido de enterobactérias resistentes aos carbapenemas (16%) e 

MRSA (14%). A. baumannii é um importante patógeno nosocomial mundialmente. É 

importante mencionar que estudo SCOPE ocorreu ao longo de 10 anos e mostrou como 

infecções por Acinetobacter nos EUA despontaram nos últimos anos (Marra et al., 2011). 

Estudo sobre padrões de resistência em ICS na Sérvia detectou MDR em 92,5% de todos os 

isolados. Desses, Acinetobacter spp. foi a bactéria mais frequente (37%, cerca de 177 cepas e 

dessas, 97,7% eram resistentes as fluroquinolonas e carbapenemas (Djuric et al., 2016). Um 

outro estudo conduzido na China, de 2008 a 2013, identificou 125 bacteremias em idosos 

causadas por Acinetobacter spp., 29 pacientes com idade entre 60-70 anos, 40 entre 70-80 anos 

e 56 pacientes com idade > 80 anos (Fu; Ye; Liu, 2015). Somando-se a isso, a resistência aos 

ATBs nos Gram-negativos não fermentadores se configura um problema da América Latina 

(Sader et al., 2004).  

Quanto a frequência de MDR estratificada por episódios, a ocorrência foi 

significativamente maior entre os microrganismos isolados de episódios subsequentes em 

ambos os grupos etários. Tais dados são plausíveis. A emergência de resistência ocorre por 

uma série de fatores. A cada episódio de infecção pode haver pressão seletiva do uso de ATBs, 

acompanham mutações genéticas, alterações de bomba de efluxo, produção de enzimas e entre 

outros mecanismos. A resistência aos antibióticos é codificada por vários genes, muitos dos 

quais podem ser transferidos entre bactérias de espécies distintas. Novos mecanismos de 

resistência são constantemente descritos e novos genes e vetores de transmissão são 

identificados regularmente (Blair et al., 2015). O risco de aquisição de MDR em episódios 

subsequentes está relacionado a uma série de fatores como terapia antimicrobiana prévia, 

transmissão cruzada dentro da unidade hospitalar, tempo de internação prolongado, presença de 

doença oncológica, internação em unidade fechada, superfícies inanimadas contaminadas e 

disbiose (Cornejo-Juárez et al., 2015; D ’Agata et al., 2018).  
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Quando analisada a frequência de MDR por topografia infecciosa, em idosos houve 

predomínio, não significativo, de MDR em ICS de foco secundário, enquanto nos jovens foi 

significativo o isolamento de MDR nas neutropenias febris (P: 0,03). O aumento de MDR em 

enfermarias hematológicas acompanhou a mudança do perfil mundial de resistência (Tatarelli; 

Mikulska, 2016).  Uma coorte conduzida em Porto Alegre, Brasil, de 2009 a 2011, para avaliar 

os fatores de risco para aquisição de MDR em ICS de pacientes neutropênicos, evidenciou que 

neutropenia prolongada e a presença de cateter venoso central estavam mais relacionados a 

aquisição de MDR. Cada dia de neutropenia aumentou em 2% o risco de MDR (Rosa et al., 

2014).  

Gravidade das ICS e fatores associados ao óbito nos idosos 

A mortalidade em 7 dias e 30 dias dos idosos com ICS neste estudo foram 22,15% e 

51,9 %, respectivamente. Esse valor é maior do que aquele descrito em estudos prévios. 

Informações na literatura descrevem que a mortalidade por ICS em idosos varia de 20 a 40% 

(Chassagne, 1996; Yahav et al., 2016). Dados prévios demonstram que pacientes com ICS 

comunitária, tanto idosos (65-84 anos) quanto muito idosos (>85 anos) apresentaram maior 

mortalidade em 90 dias, 20,2% e 26,2% respectivamente ao comparar-se com adultos jovens 

(15,4%) (Lee et. al., 2013) 

As variáveis independentemente associadas ao óbito em 7 dias nos idosos foram 

câncer como doença de base e escore de gravidade Pitt ≥ 4. De forma semelhante, um estudo 

multicêntrico, em 15 hospitais na Espanha durante o período de 2006 a 2007 em pacientes com 

ICS com idade ≥ 80 anos, descreve que escore de Pitt ≥ 2 é fator de risco independente para 

óbito nessa população (RC 5,6, 95% IC 1,3–23,3) (Retamar et al., 2014). Diferentemente, 

estudo sobre fatores de risco para óbito em ICS em idosos na Bélgica, entre 1992 e 2007, não 

encontram associação entre a presença de câncer como doença de base e mortalidade por ICS 

(Reunes et al., 2011). A maior mortalidade em idosos com câncer encontrada no presente 

estudo poderia estar associado a presença de doença neoplásica em estágio avançado. Contudo, 

o estadiamento dessa doença não foi feito no presente estudo.  

Na análise multivariada para o óbito em 30 dias, sexo masculino se manteve como 

fator protetor para óbito em idosos (P ≤ 0,0001). Esses dados diferem daqueles descritos 

previamente. Em um estudo vietnamita entre 2011 e 2013 com 738 pacientes com ICS, 67,4% 

de mortalidade em ICS em pacientes do sexo masculino e um risco 1,3 vezes maior de óbito se 



73 

 

 

 

comparado ao gênero feminino foram demonstradas (Dat et al., 2017). Estudo prospectivo da 

Noruega, entre 2002 e 2013, mostrou que a mortalidade é significativamente maior em homens 

com ICS com avançar da idade (Mehl et al., 2017). O dado do presente estudo precisa ser 

melhor esclarecido.  

A ICS secundária a ITU foi fator protetor para óbito 30 dias nos idosos (P< 0,01). 

Esses dados são coerentes com a literatura. Embora a ocorrência de ITU aumente com 

envelhecimento, elas não são acompanhadas de maior gravidade, se comparadas a outras 

topografias infecciosas. Um estudo conduzido em idosos admitidos em um hospital terciário de 

Coimbra, Portugal, em 2009, ratificou que as ITU são a origem mais comum de bacteremia em 

idosos e alertou que a mortalidade nessa população é maior para bacteremias de foco 

indeterminado (Rebelo et al., 2011). Estudo francês conduzido entre 2000 e 2005 no Hospital 

Paul Brouss, envolvendo 300 ICS do setor de geriatria, encontrou uma mortalidade de 10,7% 

para idosos com ITU e aponta também para sítio infeccioso desconhecido de bacteremia como 

risco de mortalidade (Burlaud et al., 2010). No presente estudo, 9,22% das ICS foram de 

origem indeterminadas. Essa baixa frequência pode ter contribuído para a ausência da 

associação desse tipo de infecção com óbito.  

Gravidade das ICS e fatores associados ao óbito nos adultos jovens 

A mortalidade em 7 dias e em 30 dias para jovens com ICS neste estudo foram: 

14,69% e 32,70%, respectivamente. Apesar dos avanços da medicina moderna, a mortalidade 

atribuída a ICS é elevada mesmo em pacientes adultos jovens. A mortalidade precoce e em 30 

dias podem variar nessa população de 7 a 20% (Stevens et al., 2014; Son et al., 2010). O 

Brazilian SCOPE apresentou uma mortalidade de 40% nas ICS para a população geral (Marra 

et al., 2011).  

As variáveis associadas ao óbito em 7 dias para adultos foram escore Pitt ≥ 4, 

neutropenia febril, ICS secundária a pneumonia e maior mediana de proteína C reativa sérica. 

Assim como evidenciado para população idosa, escore de Pitt elevado foi associado a pior 

prognóstico também em jovens. Esse resultado está compatível com as afirmações da literatura 

que apontam que altos valores desse escore se correlacionam com mortalidade de pacientes 

com ICS (Alvarez et al., 2009). Um outro estudo espanhol conduzido em 2008 a 2010 para 

avaliar fatores prognósticos de mortalidade em ICS quando realizada intervenção precoce das 

mesmas, evidenciou que altas taxas de mortalidade foram descritas em pacientes com Pitt > 3 
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(Del Arco et al., 2017).  De forma semelhante, a literatura aponta que a neutropenia febril é 

uma importante causa de morbidade e mortalidade em pacientes onco-hematológicos 

submetidos a quimioterapia (Boada Burutaran et al., 2014). A mortalidade de pacientes com 

neutropenia febril varia de 2,6% a 50% (Thursky; Worth, 2015). A presença de neutropenia em 

ICS é associada a pior prognóstico, independentemente da idade (Retamar et al., 2014). O 

achado no presente estudo de maior mortalidade de indivíduos jovens com neutropenia febril 

quando comparado a idosos pode ser explicada pelo fato das neoplasias hematológicas terem 

sido significativamente mais presentes entre os jovens. Como citado anteriormente, linfomas e 

leucemias são mais comuns na faixa etária de adultos jovens. Dados de Singapura corroboram 

para esse achado. Entre os anos de 2011 e 2012 foram avaliados os fatores epidemiológicos, 

clínicos e desfechos em episódios de neutropenia febril e destacou que neoplasia hematológica 

foi encontrada em 299 dos 333 dos episódios de neutropenia febril, com idade média de 26,7 

anos e leucemia aguda contabilizou 86,4% de todos os episódios de neutropenia febril 

(Krishnamani et al., 2017). 

A mediana de PCR elevada para adultos jovens permaneceu associada ao óbito em 7 

dias (P: 0,01). Essa observação é comparável com achados prévios da literatura. Dados do 

estudo clínico Recombinant Human Activated Protein C Worldwide Evaluation in Severe 

Sepsis (PROWESS) evidenciam que o valor de PCR foi fator preditor independente de 

mortalidade nas infecções graves (Shorr et al., 2006). Estudo conduzido na Noruega entre 1994 

e 2004, para avaliar diferenças nas ICS entre idosos e adultos jovens, mostrou que o valor de 

mediana de PCR foi significativamente maior em indivíduos com idade inferior a 65 anos 

(Wester et al., 2013). No presente estudo, o valor de PCR sérica não foi associado a pior 

desfecho em idosos, provavelmente porque pacientes nessa faixa etária não elaboram uma 

resposta inflamatória vigorosa e assim não são detectados níveis elevados. O declínio da 

reserva e função associado à idade pode resultar em uma capacidade reduzida de lidar com 

estressores agudos ou externos (Soysal et al., 2016). Assim, o achado de não associação entre 

maiores níveis séricos de PCR e óbito em idosos evidenciado no presente estudo é plausível.  

O achado de ICS secundária a pneumonia em jovens como fator de risco associado 

para óbito difere dos dados apresentados na literatura. É sabido que apesar da baixa 

positividade das hemoculturas em pneumonia (4-18%) (Metersky et al., 2004), a mortalidade é 

maior em casos bacteriêmicos de pneumonia do que em casos não bacteriémicos (Cillóniz; 

Torres, 2012). Contudo, a associação entre ICS secundária a pneumonia e o óbito foi 
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previamente feita para os idosos. Uma coorte sueca conduzida entre 2007 e 2009, envolvendo 

1.580 pacientes com pneumonia pneumocócica bacteriémica, apontou que a idade foi fator 

preditor para óbito em 30 dias, com de 1,3% de óbito em < 45 anos e 26,1% em > 85 anos 

(Naucler et al., 2013). Esses dados são corroborados com um estudo retrospectivo em 80 

hospitais, de 17 países, de 2001 a 2011, para avaliar o impacto da idade na mortalidade de 

pacientes admitidos com pneumonia. Indicou que idade > 65 anos e especialmente > 80 anos 

foi associado com pior desfecho (Luna et al., 2016). O achado do presente estudo precisa ser 

melhor esclarecido.  

As variáveis Pitt ≥ 4 e neutropenia febril se mantiveram associadas ao óbito em 30 

dias na população de adultos jovens, assim como já descrito para o óbito em 7 dias nessa 

população. 

O presente estudo apresenta algumas de limitações. Primeiramente, não houve acesso 

a definição de quais pacientes estavam em cuidados paliativos e o estadiamento da doença 

oncológica, assim essas podem ser variáveis confundidoras para as quais as análises não foram 

ajustadas. Embora esse seja um estudo prospectivo, alguns dados foram coletados de forma 

retrospectiva. Muitos óbitos já tinham ocorrido no dia do resultado final da hemocultura. 

Assim, os dados desses episódios foram coletados mediante revisão de prontuários acessados 

posteriormente.  Estudos adicionais incluindo outros hospitais de outras áreas geográficas são 

necessários para reproduzir e confirmar as conclusões apresentadas.  

Contudo, os achados apresentados no presente estudo são inéditos e relevantes. 

Esperamos que os mesmos possam estimular futuros estudos e auxiliar na revisão da política de 

saúde pública para pacientes idosos. A população dos países em desenvolvimento está 

envelhecendo e é necessário estarmos preparados para o cuidado adequado da mesma.  
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7. CONCLUSÕES 

 

● A incidência de infecção de corrente sanguínea (4,5/100 admissões) foi 

significativamente maior (P < 0,01) nos idosos (3,14/100 admissões vs 6,5/100 

admissões); 

● Houve predomínio de pacientes do gênero masculino, elevada frequência de 

indivíduos com escore de morbidade de Charlson ≥ 5 e neoplasia como doença 

de base; 

● Houve hegemonia de ICS secundárias a foco extravascular de infecção em 

idosos e neutropenia febril em jovens; 

● Houve a preponderância de ICS causadas por bacilos Gram-negativos entéricos. 

Os microrganismos mais frequentemente isolados foram: K. pneumoniae, S. 

aureus, E. coli, Acinetobacter spp. e P. aeruginosa; 

● A ocorrência significativa de Enterobacter spp. entre adultos jovens e Proteus 

spp. e Morganella spp. entre idosos foi observada; 

● A ocorrência de ICS por MDR foi semelhante entre jovens e idosos. Os MDR 

mais frequentes foram enterobactérias resistentes às cefalosporinas de 3ª/4ª 

geração, seguido de Acinetobacter spp. resistente aos carbapenemas e MRSA; 

● As ICS foram eventos associados à elevada letalidade precoce e tardia: 19% em 

7 dias e 43,8% em 30 dias; 

● A letalidade em 7 (14,69% vs 22,15%, P: 0,03) e 30 dias (32,70% vs 51,90%, P 

< 0,01) foram significativamente maiores em idosos; 

● Os fatores associados ao para óbito foram diferentes para as duas faixas etárias; 

●  Em 7 dias foram associados a óbito em indivíduos < 60 anos: Escore de Pitt ≥ 4, 

neutropenia febril, ICS secundária a pneumonia, e valores de PCR sérico. Para 

idosos, Pitt ≥ 4 e câncer como doença de base; 

● Os fatores determinantes para óbito em 30 dias nos jovens se mantiveram, Pitt ≥ 

4 e neutropenia febril. Para idosos, Pitt ≥ 4, sexo masculino e ICS secundária a 

ITU. 
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9. ANEXO  

1.1 Anexo 1 - Ficha de coleta de dados 
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1.2 Anexo 2- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

UFF/HUAP 

 

 



100 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 
 

 

 



102 

 

 

 

 


