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Introdução: A Infecção hospitalar está relacionada com a internação ou procedimento
hospitalar, podendo ser adquirida após entrada do paciente no hospital ou após sua
alta. A pneumonia adquirida no ambiente hospitalar (PAH) é aquela que acontece após
48 horas de internação, estando relacionada com o uso de ventilação mecânica (VM)
e/ou manipulação das vias aéreas.  Objetivo: Analisar a incidência dos agentes isolados
em casos de pneumonias hospitalares da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
(SCMB).   Metodologia: Estudo sobre as infecções associadas à VM no ano de 2010,
diagnosticada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar através de busca ativa
de casos conforme protocolo de vigilância da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), na Unidade de Terapia Intensiva Adulta da SCMB. A unidade
possui 10 leitos e é especializado no atendimento a pacientes neurológicos e
politraumatizados, sendo referência macrorregional. O trabalho obteve aprovação
prévia do Núcleo de Ensino e Pesquisa da SCMB.  Resultados: Dos 35 casos de PAH,
2 (5,72%) não foram detectados agentes microbiológicos, sendo confirmados
clinicamente. A ausência de resultados é realidade encontrada na maioria das Unidades
de Terapia Intensiva brasileiras e nestes casos o diagnóstico das penumonias muitas
vezes é inicialmente clinico. Observou-se 12 casos (34,28%) causados por
Acinetobacter sp., 9 (25,71%) por Pseudomonas aeruginosa, 3 (8,57%) por
Sthaphylococcus sp., 3 (8,57%) por Proteus vulgares, 2 (5,72%) por Klebsiella
pneumonae e outros 4 que ocorreram foram pelos seguintes microorganismos:
Enterobacter sp, Escherichia Coli, Streptococcus sp. e Providencia sp. com 2,86%
cada.
A prevalência de Acinetobacter SP. E Pseudomonas aeruginosa reflete a realidade
demonstrada em outros estudos que citam que estes microorganismos são as principais
causas de PAH. Sendo responsáveis ainda por aumentar a mortalidade, aumentando
ainda o custo devido ao maior tempo de permanência e tratamento antimicrobiano. 
Os resultados encontrados podem estar ainda associados a especialidade atendida,
pacientes vitimas de politraumas graves, que inerentemente apresentam alta
permanência, além de serem submetidos a tratamentos de alta complexidade que
devido a gravidade se submetem a elevado número de procedimentos e dispositivos
invasivos.
 Conclusão: A situação da incidência dos agentes relacionada a PAH permite
programação de medidas para controle das infecções e o uso específico de antibióticos,
evitando novos agentes e/ou sua resistência.
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