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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Abordagem geral do tema 

 

“A enfermidade respiratória pode envolver apenas uma parte do sistema 

respiratório, ou várias partes do mesmo, podendo sua etiologia envolver qualquer 

problema clínico que comprometa o tórax, as pleuras e os pulmões” (GATTINONI et 

al., 1988). Azeredo (2002) cita que dentre as causas mais comuns do aumento da 

incidência das enfermidades respiratórias encontramos o traumatismo e as infecções 

hospitalares. Fernandes et al. (2000) afirmam que grupos especiais de doentes 

apresentam incidência maior de infecção respiratória hospitalar, tais como os 

pacientes com trauma torácico apresentando taxas variando entre 20% e 25%, 

trauma craniano e internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurocirúrgica 

taxas de 23% a 42,2%, grandes queimados com taxa de 14%, pacientes com câncer 

e transplantados de medula óssea taxas de 20%, cirurgia torácica ou de abdômen 

superior taxas de 3,8% a 17,5%.  

Segundo Tejada et al. (2001), Andermahr et al. (2003) e Bochicchio et 

al.(2004), dentre as infecções hospitalares a pneumonia continua a ser a  mais 

comum  em pacientes com trauma e em pacientes internados em UTI. “Apesar dos 

muitos avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento da pneumonia no paciente 

crítico, ela continua permanecendo como a maior causa de morbidade e 

mortalidade“ (BOCHICCHIO et al., 2004). 

As incidências de pneumonia encontradas nos EUA por Rodriguez et al. 

(1991) nos pacientes com trauma variam de 4% a 87%, com taxas de mortalidade 

variando entre 6% a 59%. Estatísticas da América Latina e do Brasil mostram que a 

pneumonia hospitalar, em geral no paciente adulto, tem uma incidência de 7 a 90 / 

1000 e 7 a 46 / 1000 internações, respectivamente, com mortalidade de 6% a 58%. 

E quando associada ao uso da ventilação mecânica encontram-se incidências de 

13% a 80% ou 2,6 a 6,2 casos por cem dias de ventilação mecânica e mortalidade 

de 20% a 75% (DAVID, 1998). Em um estudo de incidência de infecção hospitalar 

em 99 hospitais brasileiros localizados em algumas capitais, Prade et al. (1995) 
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verificaram uma taxa de pneumonia de 4,5%, representando 28,9% das internações 

hospitalares apuradas, sendo esta a principal causa de infecção hospitalar, seguida 

de infecção cirúrgica (2,4%), cutânea (2,4%), urinária (1,7%), da corrente circulatória 

(1,6%) e de outros sítios (2,8%), sendo que as UTIs apresentaram as maiores 

prevalências. 

Nos pacientes com trauma grave, segundo Tejada et al. (2001), as infecções 

são a causa mais comum de mortalidade tardia. “Dos pacientes que morrem no 

hospital, a pneumonia hospitalar está presente em 40%, e contribuiu ou foi a causa 

da morte em 60% dos pacientes infectados” (GROSS, 1987). David (1998), baseado 

no Consenso Latino-Americano de Pneumonia do Paciente Adulto Hospitalizado 

(San Juan, Porto Rico – 1998), afirma que o risco da mortalidade atribuído à 

pneumonia hospitalar, isto é, a porcentagem de mortes que não teriam ocorrido na 

ausência de infecção, é de 33% a 50% e que a mesma aumenta o tempo de 

internação de sete a nove dias e o custo do tratamento.  

De acordo com Treggiari et al. (2004), complicações pulmonares como lesão 

pulmonar aguda (LPA), síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), 

pneumonia, atelectasia, falência respiratória e embolia pulmonar podem representar 

uma importante carga na qualidade de vida dos doentes após um trauma grave.  

“O termo trauma em medicina admite vários significados, todos ligados a 

acometimentos não previstos e indesejáveis, que de forma mais ou menos violenta, 

atingem indivíduos neles envolvidos, produzindo-lhes alguma forma de lesão ou 

dano“ (MANTOVANI & FRAGA, 2003). Como definição, Mantovani & Fraga (2003) e  

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, 2002), adotam que “o 

trauma agudo se refere ao conjunto das perturbações causadas subitamente por um 

agente físico, de etiologia, natureza e extensão muito variadas, podendo estar 

situadas nos diferentes segmentos corpóreos”. 

De acordo com o National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS, 1998), 

os pacientes com trauma, os neurocirúrgicos e os queimados têm uma incidência 

mais elevada de pneumonia associada ao ventilador mecânico do que outros 

pacientes criticamente doentes. Este fato pode ser atribuído a um nível mais elevado 

de cuidados e a uma duração mais longa do uso da ventilação mecânica nos 

pacientes com trauma múltiplo. Para os pacientes com trauma que necessitam de 

ventilação mecânica, temos relatos de estudos mostrando incidências maiores em 
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relação aos que precisam deste recurso de tratamento invasivo. Zaidi et al. (1999) 

encontraram incidências para pneumonia nesta população de 74%.  

 

1.2 Critérios de definição e diagnóstico da Pneumonia Hospitalar 

Como definição clínica temos que as pneumonias hospitalares, assim como 

toda infecção hospitalar, têm sua manifestação clínica iniciada em um período de 

setenta e duas horas após a admissão, não havendo evidências clínicas e/ou dados 

laboratoriais de infecção no momento da internação (TARANTINO, 1990; BRASIL, 

1998). Segundo estes autores, são também convencionadas infecções hospitalares 

aquelas manifestadas antes de 72 horas de internação, desde que estejam 

associadas a procedimentos invasivos de diagnósticos e/ou terapêuticos realizados 

neste período. De acordo com Lowenkron & Niederman (1992) e Ewig et al. (2002), 

para o diagnóstico da pneumonia hospitalar “o paciente deve estar no hospital por 

pelo menos quarenta e oito a setenta e duas horas e então desenvolver novo 

infiltrado pulmonar, febre, secreção purulenta e leucocitose”.  Tarantino (1990) e 

Harris et al. (2000) afirmam que o patógeno pode causar a pneumonia ao entrar pelo 

trato respiratório inferior por meio de quatro mecanismos: inalação de germes 

veiculados pelo ar; aspiração do conteúdo da orofaringe; por bacteremia e 

disseminação hematogênica a partir de um foco a distância.  

Cunha (2001), em um artigo de revisão, cita que alguns autores dividem as 

pneumonias hospitalares em precoces e tardias, baseados nas diferenças entre 

agentes etiológicos e prognóstico.  

Ewig et al. (2002) coloca que para os pacientes que fazem uso da ventilação 

mecânica esta definição de início precoce ou tardio não está padronizada, e 

depende de estudos que envolvam o tempo de admissão hospitalar, admissão em 

UTI e tempo e uso da intubação traqueal.  

“A pneumonia hospitalar pode ser diagnosticada por dois critérios – o clínico 

ou o microbiológico, e depende de como a definição será usada, da freqüência da 

doença e do tempo de duração do processo pneumônico” (Lowenkron & Niederman, 

1992). 

  Segundo Ferreira e Medeiros (2002), “o diagnóstico clínico é o mais utilizado 

em estudos epidemiológicos”. No entanto, o pesquisador deve estar ciente de suas 
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limitações, devendo associá-lo à identificação de um conjunto de critérios a fim de 

aumentar a especificidade do método utilizado. 

O diagnóstico específico da pneumonia hospitalar, segundo Couto (1997), é 

bastante controverso. São pacientes sem condições infecciosas prévias ou com 

doenças de base capazes de simular o quadro de pneumonia. Ferreira e Medeiros 

(2002) afirmam que os sinais e sintomas clássicos de pneumonia hospitalar podem 

não estar presentes em todos os pacientes com pneumonia, e alguns destes sinais 

podem estar presentes, porém não serem causados por patógenos bacterianos.  

Tarantino (1990) e Bochicchio et al. (2004) abordam a clínica da pneumonia  

hospitalar como não tendo manifestações que lhes sejam próprias, devido à  

multiplicidade de agentes que lhes são comuns e à suscetibilidade do hospedeiro. 

Critérios de diagnóstico utilizados pelo programa de infecções hospitalares do 

CDC dos Estados Unidos, divulgados originalmente pelo National Center for 

Infections Diseases, em 1994, e revisado pelo Healthcare Infection Control Practices 

Advisory Committee (HICPAC), segundo Tablan et al. (2003), definem que seja 

necessário o aparecimento de febre (t° > 38°C), tosse, e aparecimento de secreção 

purulenta. Além disso, é preciso que esteja evidente, pelo menos, uma das 

seguintes situações: infiltrado pulmonar radiológico recente ou progressivo; 

leucocitose (leucócitos > 11.000/mm3), com desvio para a esquerda, e crescimento 

de bactérias na cultura da secreção, aspirado traqueal, fluído pleural, ou no sangue.  

Como etiologia deste quadro que envolve uma multiplicidade de agentes há 

unanimidade em se considerar os bacilos Gram-negativos como os maiores 

responsáveis pelas pneumonias hospitalares (75 a 90%), os cocos Gram-positivos 

(10 a 20%) e por último os anaeróbios, Legionella, Pneucystis carinii e os vírus.  

Nos últimos anos, agentes oportunistas têm assumido um papel decisivo na 

etiologia dessas pneumonias, principalmente nos imunodeprimidos. Apesar desta 

grande variedade etiológica, o mesmo autor define alguns achados físicos da 

pneumonia como padrão radiográfico da lesão mostrando imagens de infiltrado 

alveolar de instalação aguda, comumente verificando-se a presença de 

broncograma aéreo, e ausculta pulmonar evidenciando murmúrio vesicular diminuído 

com presença de estertores crepitantes. 

A presença da expectoração é um divisor de águas importante que muito 

contribui para diferenciar as lesões alveolares (pneumonias bacterianas) das 

intersticiais (pneumonias virais). No início das pneumonias bacterianas a 
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expectoração não existe ou é discreta. Após algumas horas surge secreção 

abundante, amarelo-esverdeada, pegajosa e densa. Nesta fase pode aparecer 

escarro sanguinolento de cor vermelho vivo ou cor de tijolo. A dor nas pneumonias 

vem sempre acompanhada de tosse produtiva e evolui com febre (t° > 38°C).  

A broncoscopia tem papel diagnóstico e terapêutico importante no controle 

das supurações pulmonares. Seu papel diagnóstico consiste no estudo da patologia 

brônquica e na remoção de secreções para pesquisa bacteriológica. A coleta 

broncoscópica elimina a contaminação por organismos que existem na boca e 

faringe, e uma terapêutica mais precisa pode ser instituída depois de isolado o 

germe (TARANTINO, 1990; BOCHICCHIO et al., 2004).  

Rozembaum et al. (1989) afirmam que o exame bacteriológico pode ser 

realizado no escarro, aspirado laringotraqueal, aspirado transtraqueal, lavado 

broncoalveolar, aspirado transtorácico, biópsia pulmonar aberta e líquido pleural. Os 

resultados falso-positivos decorrem da colonização da árvore traqueobrônquica ou 

de falhas técnicas na realização do exame. Os resultados falso-negativos devem-se 

à antibioticoterapia prévia, localização periférica da lesão e obstrução brônquica 

total. 

Para Tarantino (1990), o método mais seguro de colher material para o 

exame é através do fibrobroncoscópio com cateter telescópico, provido de tampão 

distal descartável, caracterizando o lavado broncoalveolar (BAL). O método consiste 

na instilação e aspiração de solução fisiológica através dos subsegmentos por meio 

de fibrobroncoscópio. Esta técnica permite a coleta de amostra referente à área de 

cerca de um milhão de alvéolos, identificando microrganismos que colonizam as 

regiões distais do pulmão.  Lowenkron & Niederman (1992) e Tejada et al. (2001) 

consideram que deve haver mais de 103 organismos isolados que envolvem a área 

usada na fibrobroncoscopia direta. Essas técnicas encontram, com freqüência, 

intolerância por parte de pacientes críticos, sendo a hipóxia uma complicação 

principal que pode persistir por até duas horas após o exame, e os custos deste 

procedimento também são um ponto negativo para sua indicação (BOCHICCHIO et 

al., 2004).  

Segundo Rozembaum et al. (1989), devem ser obtidas hemoculturas de todos 

os pacientes com pneumonias hospitalares, onde as bactérias circulantes no sangue 

serão identificadas, tais como as Gram-negativas mais freqüentemente originadas 
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de infecções urinárias e respiratórias e as Gram-positivas encontradas em cateteres, 

endocardites e lesões da pele. 

O hemograma é usado como escore clínico para a infecção pulmonar, 

mostrando valores de leucócitos que variam entre > 11.000/mm3 (leucocitose) e < 

4.000mm3 (leucopenia), com habitual desvio para a esquerda (TARANTINO, 1990; 

AZOULAY et al. 2001; HARRIS et al. 2003). 

Em revisão realizada por Meduri (1993), citada por Fernandes et al. (2000), 

de 13 trabalhos em que se aplicavam critérios de diagnósticos para pneumonia em 

pacientes ventilados mecanicamente, ele observou que o infiltrado radiológico foi 

utilizado em todos, a secreção purulenta em 84,6%, a febre e leucocitose em 76,9% 

dos pacientes investigados. Segundo Tarantino (1990) e Tejada et al. (2001), para o 

diagnóstico da pneumonia hospitalar não é necessário que todos os dados acima 

estejam presentes.  

Há situações que podem confundir o diagnóstico da pneumonia hospitalar, 

segundo Longworth (2000), Fernandes et al. (2000) e Mayhall (2002). Especialmente 

para aqueles sob ventilação mecânica, o diagnóstico clínico não é específico, e para 

tanto o médico e equipe devem estar atentos. As situações clínicas encontradas são 

edema pulmonar cardiogênico, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), 

tromboembolismo pulmonar, tuberculose, neoplasia maligna, metástases, linfomas, 

leucemia, colagenoses, aspiração do suco gástrico, atelectasias, hemorragia 

pulmonar e alterações tóxicas devido ao oxigênio. Lowenkron & Niederman (1992), 

em um estudo de revisão, citam um trabalho de Wunderink et al. (1992) onde foram 

examinadas autópsias para definir alguns dos diagnósticos alternativos mostrados 

em pacientes que usaram ventilação mecânica e manifestaram novo infiltrado 

pulmonar que podem não ter evoluído com pneumonia. Lowenkron & Niederman 

(1992), complementam com uma importante nota, afirmando que: 
 
[...] “apesar destas alternativas de diagnósticos poderem explicar a 
causa de infiltrados pulmonares em pacientes que não tiveram 
pneumonia, alguns destes diagnósticos também podem complicar a 
causa que determinou a pneumonia e contribuir para uma aparente 
falência na resolução do processo em questão” (p.273). 
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1.3 Fatores de risco para a pneumonia hospitalar 
 
 
Nem todos os pacientes correm igual risco de desenvolver infecção 

hospitalar. De acordo com Schaffner (1993) e Harris et al. (2000), a resistência 

inerente do paciente à infecção e a gama de manipulações diagnósticas e 

terapêuticas realizadas para o beneficio do paciente são, provavelmente, os fatores 

mais importantes. Todo procedimento invasivo implica em algum risco de infecção, 

porque rompe as barreiras cutâneas e mucosas e propicia invasão microbiana. 

Dentre os antecedentes pessoais mais citados que predispõem à infecção 

hospitalar, segundo Alforce (1992), Meduri (1992), Craven et al. (1993), Tablan et al. 

(1994), Pennington (1995), Maloney (1995), George (1995), citados por Konkewicz & 

Hoefel (1997), Byers & Sole (2000) e por Esen (2004), estão a idade acima de 60 

anos, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, consumo de álcool e 

portadores de cardiopatias. 

Bochicchio et al. (2004), em um estudo de análise da pneumonia em UTI em 

pacientes com trauma, citam a obesidade como um antecedente significante para  

mortalidade, por afetar profundamente a função pulmonar predispondo a riscos de 

aspiração. Através de um estudo realizado com 266 pacientes com múltiplos 

traumas, Andermahr et al. (2003) afirmam que traumas de tórax, abdômen e cabeça 

estão associados com um aumento significativo no risco para pneumonia. Estudo 

mencionado por Ewig et al. (2000) cita que pacientes após trauma de cabeça têm 

mostrado nítidas mudanças entre o terceiro e quarto dia de internação em relação ao 

aparecimento de microrganismos hospitalares.  

Segundo Konkewicz & Hoefel (1997), o uso prévio de antimicrobianos, 

falência múltipla de órgãos, posição supina durante as primeiras 24 horas de 

ventilação mecânica, coma, trauma, dificuldade respiratória, aspiração de conteúdo 

gástrico, uso de drogas depressoras do Sistema Nervoso Central, sonda 

nasogástrica, cirurgia tóraco-abdominal e broncoscopia, tempo de estadia em UTI, 

ventilação mecânica por mais de 72 horas e uso de tubo endotraqueal e intubação 

endotraqueal de repetição durante o período de ventilação mecânica, uso da 

pressão positiva expiratória final (positive end-expiratory pressure - PEEP) durante 

ventilação mecânica, presença de monitor de pressão intracraniana, tratamento com 
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drogas gástricas, hospitalização durante o outono e inverno são fatores de risco que 

retratam o aparecimento de pneumonia hospitalar. 

Rodrigues et al. (1997) afirmam que “a intubação da via aérea é o fator de 

risco que está em primeiro lugar, levando a incidência de pneumonia hospitalar a ser 

quatro vezes maior do que a provocada por outros fatores”. Esta afirmação está 

baseada na teoria de que a presença do tubo endotraqueal provoca irritação 

mecânica e injúria vascular, o que facilita a colonização bacteriana e propicia  menor 

capacidade de defesa da mucosa local contra estes agentes e, além disso, elimina a 

ação do sistema de filtração do nariz e vias aéreas de condução, assim como 

diminui a retirada dos microrganismos pelo sistema mucociliar. 

O uso de ventilação mecânica é motivo de muitos estudos dentro da literatura 

nacional e internacional, visto que os achados se mostram muito significantes 

quando associados às infecções hospitalares e do aparelho respiratório.  

Um dos estudos que representam bem esta associação é o de Appelgren et 

al. (2001), que em análise de regressão múltipla, encontraram que o uso da 

ventilação mecânica foi uma das principais variáveis para a infecção hospitalar. 

Byers & Sole (2000) analisaram os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento 

da pneumonia associada ao uso do ventilador e encontraram que a única variável 

que aumentou significantemente a relação das probabilidades para a pneumonia 

associadas ao uso do ventilador foi o trauma, e que as taxas de pneumonia 

associadas ao ventilador são mais elevadas nas Unidades de Cuidados Intensivos 

de queimados (21,1%), neurocirúrgicas (17,3%) e de traumas (17,0%). 

Como mais um fator de risco para a infecção do trato respiratório baixo temos, 

segundo Amarante (1997), que:  
 

 

[...] “a contaminação cruzada, veiculada pela microbiota bacteriana, 
presente nas mãos dos profissionais da saúde, consiste em um fator 
que talvez seja a origem de muitas situações, que são o reflexo da 
maneira de iniciarmos um processo de doença, como a pneumonia 
hospitalar” (p. 171). 
 
  
 

Papia et al. (1999) e Sirgo et al. (2002) afirmam que a suscetibilidade para a 

infecção parece depender do mecanismo e da severidade da lesão. O risco também 

aumenta com um maior prolongamento de estadia hospitalar. Os métodos de 
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diagnóstico e procedimentos terapêuticos invasivos tendem a aumentar a 

suscetibilidade para a infecção através da criação de múltiplas portas de entrada 

para a bactéria. 

 

1.4 Pneumonia hospitalar como complicação no paciente com trauma  durante 
internação 

 

1.4.1  Magnitude do trauma 

Quanto à etiologia, Birolini (2003) coloca que “as causas externas podem ser 

reunidas em dois grupos: as denominadas não intencionais (atropelamentos, 

colisões, quedas, afogamentos etc.) e as intencionais (suicídios, homicídios, 

violências e guerras)”. Os acidentes por veículos automotores, colisões e 

atropelamentos que, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-

10, 2000) são referendadas como acidentes de transporte, constituem-se na primeira 

causa de morte, seguida pelos suicídios e pelos homicídios. “Cada região do planeta 

tem um perfil de mortes por causas externas que lhe é próprio, dependendo das 

características demográficas, a doença trauma assume apresentações díspares” 

(BIROLINI, 2003).  

Como resultado do trauma, perdem-se muitos anos de vida produtiva. 

Estudos de países em desenvolvimento relatam que em 2002 pelo menos 50% dos 

acidentes de transporte fatais envolveram adultos jovens entre 15 e 44 anos de 

idade (Pan American Health Organization - PAHO, 2004).  Neste sentido, as causas 

externas costumam ter um custo muito mais alto do que as doenças 

cardiovasculares e o câncer. De acordo com estudos conduzidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) desde 1992, projetam-se para os anos de 1990 a 2020 

dez causas mais comuns para mortes prematuras e seqüelas de doenças não 

transmissíveis, sendo que os acidentes de transporte estão situados em quarto 

lugar, precedidos pela doença isquêmica do coração, depressão e doenças 

cerebrovasculares (MURRAY & LOPEZ, 1996). 
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Os acidentes de transporte são considerados como a causa de morte para 

mais do que 1,2 milhão de pessoas por ano, entre elas homens, mulheres e 

crianças, deixando mais de 50 milhões lesadas. De acordo com estatísticas da 

PAHO (2004), um total de 128.908 pessoas morreram em acidentes de transporte 

nas Américas, sendo que mais de 76% (98.213) destas mortes ocorreram nas 

estradas dos EUA, Brasil, México e Colômbia, nações que têm a maior população do 

hemisfério ocidental.  

A projeção para os próximos 20 anos é de um aumento de 65% nos índices 

de mortalidade, a menos que novas medidas preventivas sejam tomadas. Para tanto 

o World Report on Road Traffic Injury Prevention apresentou um documento, 

publicado pela OMS (2004), que mostra a magnitude dos acidentes por transporte, 

para servir de base de evidências para soluções dos problemas relacionados a este 

quadro de agravo à saúde.  

No Brasil, no ano de 2002, segundo o Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), o número total de acidentes de trânsito com vítimas, por vários 

aspectos, nas grandes regiões, unidades federais e municípios das capitais, foi de 

261.876. Destes, o número de vítimas fatais foi 18.877, sendo que na região 

Sudeste o total foi de 5.252 e no Estado de São Paulo o número de casos foi de 

5.037. 

Em levantamento realizado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nos anos de 

1996, 1997 e 1998, entre os casos de doenças e agravos à saúde notificados, os 

acidentes de transporte, “que são a causa mais comum de morbidade e mortalidade 

relacionadas ao trauma” (SALLUM & KOIZUMI, 1999), representaram 

respectivamente 57,4%, 62,6% e 59,0% do total dos casos notificados. Houve 

aumento do número de óbitos entre 1991 a 1996, respectivamente, 15% e 21%, no 

município de Ribeirão Preto. E de 1996 a 2002 o Núcleo registrou um percentual de 

óbitos de 3,5%. 

Segundo Utiyama et al. (1994), estima-se que a cada ano mais de 100.000 

brasileiros morram devido ao trauma, deixando aproximadamente 1.500.000 

habitantes feridos. No Brasil, a estimativa do traumatismo físico é a de participar 

como a terceira causa global de mortalidade e a primeira na faixa etária de cinco (5) 

a quarenta (40) anos. Sirgo et al. (2002) também fazem referência sobre o trauma 

como sendo a principal causa de morte entre pessoas jovens.  
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Mantovani & Fraga (2003) afirmam que: 

 

[...] “independentemente de sua melhor definição, o trauma é uma 
doença que representa um problema de saúde pública de grande 
magnitude e transcendência no Brasil, que tem causado forte 
impacto na morbidade e na mortalidade da população, com 
profundas repercussões nas estruturas sociais, econômicas e 
políticas de nossa sociedade” (p. 19). 

 

 

1.4.2 Evolução clínica e acompanhamento da vítima de trauma 

Utiyama et al. (1994) distribuem, didaticamente, a mortalidade deste grupo de 

pacientes em três momentos após o trauma. O primeiro pico, conhecido como  morte 

imediata, ocorre nos 30 minutos subseqüentes à agressão, causada por extensas 

lesões no cérebro, secção medular alta, lesões cardíacas ou de um vaso calibroso. 

O segundo pico é o de morte precoce e corresponde ao que ocorre nas primeiras 

duas horas após o trauma, em conseqüência de choque hemorrágico. O terceiro 

pico é conhecido como morte tardia, onde o óbito ocorre após a primeira semana, 

tendo como causa as infecções hospitalares e disfunções de múltiplos órgãos. 

Uma situação que mostra a necessidade emergente de cuidados com as 

vítimas de acidente de transporte, que necessitam de internação hospitalar, é 

baseada no que Papia et al. (1999) colocam: 

 

“Progressos no manejo da ressuscitação de pacientes que sofrem 
múltiplo trauma têm aumentado a sobrevida dos mesmos, mas os 
deixam vulneráveis às infecções durante o curso de permanência 
hospitalar. Estudos têm demonstrado que as vítimas de trauma que 
sobrevivem mais do que 3 a 5 dias, evoluem para a infecção 
secundária que induzem a causa da morte” (p. 923).  
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Para justificar esta evolução, Sirgo et al. (2002) sugerem que a lesão 

traumática cria um estado de relativa imunossupressão marcada por uma diminuição 

na resposta dos sistemas humoral e de células-mediadoras de imunidade, com o 

resultado da supressão do sistema imune correlacionado diretamente com a 

severidade da lesão. 

 A reduzida capacidade de combater a infecção pode ser um componente que 

a favoreça durante a admissão em um Centro de Terapia Intensiva (CTI), durante a 

administração de suporte nutricional, administração de medicações e a necessidade 

de múltiplos procedimentos cirúrgicos e invasivos. Apesar da população de trauma 

ser identificada por ser de alto risco de morbidade por infecções, o grau e os fatores 

de risco que predispõem a infecção permanecem incertos. 

De acordo com Slullitel et al. (1999), “a evolução clínica do politraumatizado 

envolve muitas variáveis que se destacam como fatores de risco para a infecção 

hospitalar, isto acontece devido à repercussão de lesões sobre diversos sistemas 

orgânicos”. O paciente estará envolvido em uma assistência integrada, onde a 

necessidade de cuidados com vias aéreas, uso de drogas depressoras do sistema 

nervoso central, necessidade de excesso de manipulação pelos membros da equipe 

hospitalar, procedimentos cirúrgicos e condutas de diagnósticos e de tratamentos 

invasivos serão inevitáveis. 

Dentre os fatores de risco mais comuns, a intubação traqueal e, por vezes, a 

cânula de traqueostomia poderão ser medidas obrigatórias para assistência ao 

politraumatizado, seja no período de tratamento inicial e/ou tardio, tendo como 

objetivo a manutenção da permeabilidade das vias aéreas e da oxigenação 

pulmonar, com a necessidade de uso da ventilação mecânica.  

A insuficiência respiratória aguda (IRA) que acomete o politraumatizado, 

como fator de agravamento do funcionamento do aparelho respiratório, tem sua 

origem nas pneumonias hospitalares, nas contusões pulmonares, nas embolias 

gordurosas, no tromboembolismo pulmonar, na sepse e na pancreatite (UTIYAMA et 

al, 1994).  

A literatura internacional especializada indica que as incidências de 

pneumonia hospitalar na população de trauma variam extensamente. Rodriguez et 

al. (1991) encontraram uma porcentagem de 44,2% em 294 pacientes admitidos 

com trauma em um hospital especializado em Nova York. Hurr et al. (1999), ao 

investigar índices de escores como preditores para infecções hospitalares em 
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pacientes com trauma, admitidos diretamente no CTI de um Hospital Universitário de 

Miami, encontraram que, dos 113 pacientes estudados, 40 (35,6%) tiveram uma ou 

mais infecções hospitalares, durante permanência no setor. Um total de 78 infecções 

foram encontradas, sendo que a pneumonia foi considerada a mais comum delas, 

com incidência de 49%. Tejada et al. (2001) identificaram um percentual de 22,3% 

de pneumonia hospitalar em pacientes com trauma, admitidos em uma UTI de 

trauma, em Saragoza, na Espanha. 

Em um estudo de Appelgren et al. (2001), em um Hospital Universitário de 

Estocolmo, Suécia, foram investigados 2671 pacientes internados em um CTI, 

durante um período de 4 anos. Ao todo 133 foram casos de trauma, dos quais 62 

(46,6%) foram infectados. Destes, vinte e nove (22%) desenvolveram a pneumonia 

hospitalar, trinta e seis (27%) infecção nos ferimentos do trauma, três (5%) no trato 

urinário, dez (8%) na corrente sanguínea e treze (21%) em outros locais.  

Como conclusão, o estudo mostrou que neste tipo de doente o trauma 

aumentou o risco para a pneumonia e contribuiu para um aumento da mortalidade, 

visto que quinze pacientes dos sessenta e dois infectados (24%) morreram. 

Autópsias em quatorze pacientes puderam identificar que em doze a infecção 

contribuiu como a causa da morte. Neste estudo, durante a análise multivariada para 

a infecção, as variáveis associadas mais importantes foram a presença de cateter 

venoso central, ventilação mecânica, drenagem pleural e fraturas abertas. A média 

do tempo de permanência no CTI para os pacientes com pneumonia foi de treze dias 

contra cinco dias dos que não desenvolveram a pneumonia (p<0,001). Quarenta e 

três pacientes (47%) que desenvolveram a pneumonia morreram, contra 25% dos 

que não tiveram pneumonia e morreram (p<0,001). 

Com relação à evolução das vítimas de trauma, segundo Pereira Jr. et al. (1999), 
temos que: 
 

“Os traumas podem variar desde escoriações superficiais, sem 
nenhum risco de vida, até grandes contusões ou ferimentos graves 
que causam a morte instantânea da vítima.  Assim, o conhecimento 
do nível de gravidade de um paciente traumatizado é fator decisivo 
para orientar não apenas a conduta e o nível de complexidade 
hospitalar exigido, como também para aferir a qualidade do 
atendimento prestado” (p. 237).  
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Para tanto, Coimbra et al. (1997) definem os índices de trauma como sendo 

sistemas de pontuação criados para avaliar as alterações fisiológicas, a gravidade 

das lesões anatômicas e probabilidade de sobrevida dos pacientes 

politraumatizados. Os índices de trauma são baseados unicamente na quantificação 

da severidade da lesão de órgãos específicos. De acordo com Sallum & Koizum 

(1999), temos também que: 

 
[...] “a análise dos índices de trauma permite, dentre outros aspectos, 
orientar decisões em triagem clínica, planejamento de sistemas de 
trauma, evolução e padronização de unidades epidemiológicas, além 
de auxiliar em auditorias médicas e estimar custos hospitalares” (p. 
158). 
 
 
 

Dentre os índices desenvolvidos para a determinação da gravidade do 

trauma, temos o “Abbreviated Injury Scale” (AIS), de base anatômica, que é um 

sistema que classifica lesões de acordo com o tipo e gravidade em uma escala 

ordinal de 6 pontos. Foi desenvolvido nos Estados Unidos da América e publicado 

em 1971, com revisões periódicas para seu refinamento e atualização. A versão 

atual congrega acima de 2.000 descrições de lesões, cada uma com valor de 

gravidade variando de 1 a 6 (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF 

AUTOMOTIVE MEDICINE, 1990). “O AIS não é utilizado isoladamente como índice 

de trauma, mas é importante pois serve de base para outros índices prognósticos” 

(MANTOVANI & FRAGA, 2003). 

Foram usadas para o trabalho a lista original submetida à revisão no ano de 

1999, e também uma lista resumida utilizada pelo Toronto General Hospital e Pereira 

Jr. et al. (1999), que pretendem facilitar a classificação das lesões.  

Tendo em vista a importância de uma avaliação objetiva e devido à complexidade 

das lesões do politraumatizado, segundo Coimbra et al. (1997), faz-se necessário 

associar ao uso do AIS índices complementares.  

De acordo com Mantovani & Fraga (2003), a extensão dos valores do AIS 

correlacionados com a mortalidade, tornando-se possível uma validação numérica 

descrita das lesões em pacientes acometidos por diversos segmentos corpóreos, 

surgiu com o Índice de Gravidade da Lesão ( Injury Severity Score ou ISS.  Índice  

descrito por Baker et al. (1974), sendo muito utilizado para quantificar a gravidade 
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das lesões em pacientes politraumatizados. É um índice de gravidade classificado 

como anatômico, por levar em consideração as lesões provocadas nos vários 

segmentos do corpo.   

  Jamulitrat et al. (2002), usando o ISS para identificar a severidade da lesão e 

correlacionar com infecção hospitalar em um estudo, usando regressão logística, 

puderam concluir que a incidência de infecção hospitalar correlaciona-se bem com a 

gravidade da lesão.  

Índice derivado do AIS de cada segmento corpóreo, o ISS gradua a  

gravidade das lesões por meio de exame físico, testes radiológicos, cirurgia e 

autópsia, não tendo valor para a triagem hospitalar.  

Para o cálculo da gravidade da lesão deve-se dividir o organismo em 6 

regiões: 1) cabeça e pescoço; 2) face; 3) tórax; 4) abdômem/conteúdo pélvico; 5) 

extremidades e anel pélvico; e 6) outros ou externo. As lesões são classificadas em: 

1) leve; 2) moderada; 3) grave, sem risco iminente de vida; 4) grave, com risco 

iminente de vida; 5) crítica, de sobrevida duvidosa; e 6) quase sempre fatal. Esta 

classificação obedece o AIS.  

O ISS é calculado após a classificação dos índices mais graves de cada uma 

das 6 regiões, escolhendo-se os 3 valores dos AIS mais altos (lesões mais graves 

dentro da classificação que varia de 1 a 6), em segmentos corpóreos diferentes e 

realizando-se a soma dos quadrados desses índices, havendo uma variação de 1 a 

75 pontos. 

  O grau de gravidade torna-se maior quanto maior for a pontuação encontrada, 

onde provavelmente a mortalidade será maior. 

  Em casos de lesão isolada em determinado segmento, ou em pacientes em 

que só um ou dois segmentos corpóreos foram afetados, calcula-se o índice 

utilizando-se apenas a lesão presente, desta forma não havendo a soma dos 

quadrados dos 3 valores. Tal índice foi calculado no formulário (apêndice 1), a fim de 

classificar a gravidade do trauma para cada doente da amostra.  

Diante das estatísticas dos serviços internacionais e nacionais encontradas, 

em relação às vítimas de trauma internadas e submetidas a riscos inerentes às 

necessidades para sua sobrevivência, vimos que a pneumonia hospitalar encontra-

se como a principal causa de complicações na evolução do quadro destas vítimas, 

aumentando a permanência e os custos hospitalares e deixando seqüelas, muitas 

vezes irreversíveis para o doente e para a sociedade, justificando o estudo desta 
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infecção hospitalar na população das vítimas de trauma por acidente de transporte. 

O estudo realizado em um hospital universitário e de referência para o trauma 

também se justifica por oferecer recursos próprios para a assistência e 

acompanhamento desta vítima. 
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2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS  

 

 Estimar a incidência de pneumonia hospitalar em pacientes com trauma 

por acidente de transporte; 

 Identificar os casos de pneumonia hospitalar segundo: sexo, idade, 

doenças de base, segmento(s) afetado(s), gravidade da lesão, tempo de 

permanência da internação hospitalar, condições de alta, intubação 

endotraqueal e ou traqueostomia, uso de ventilação mecânica,  realização 

de toracotomia e drenagem torácica, uso de antimicrobiano profilático e 

realização de procedimentos cirúrgicos. 

 Identificar fatores de risco associados ao aparecimento do quadro de 

pneumonia hospitalar.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Modelo do estudo 

  

Esta investigação realizou-se por um estudo analítico, transversal, que 

se fundamentou na busca de todos os casos de trauma por acidente de 

transporte atendidos na sala de trauma da Unidade de Emergência do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (UE - HCFMRP - USP), no ano de 2002, com 

análise dos prontuários arquivados no Serviço de Arquivo Médico (SAME) e 

no Setor de Vigilância Epidemiológica do HCFMRP - USP.  

 

3.2 População em estudo 

 

A população de referência foi representada pelo total de 309 pacientes 

vítimas de trauma por acidente de transporte, com idade maior ou igual a 12 

anos, recebidos na sala de urgência da UE - HCFMRP - USP e internados por 

um período mínimo de 48 horas, no ano de 2002. Considerando-se os 

critérios de inclusão estabelecidos, o número de 265 pacientes foi investigado 

e constituíram a amostra do estudo. 
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3.3 Características do serviço onde o estudo foi realizado 

 

O estudo foi realizado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, no Serviço de Arquivo Médico (SAME) e no setor de Vigilância 

Epidemiológica do HCFMRP - USP, onde foi feita a busca dos prontuários e 

fichas de notificação dos acidentes de transporte do Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica e Grupo de Cirurgia do Trauma – HCFMRP - USP. Os 

prontuários eram de pacientes internados na UE - HCFMRP - USP, que 

segundo Scarpelini (2001), “é um hospital dedicado exclusivamente ao 

atendimento às urgências médicas e traumáticas. É um dos hospitais de 

referência de alta complexidade para uma região de 1 milhão de habitantes. 

Destes, cerca de 500 mil habitam a zona urbana de Ribeirão Preto, onde o 

hospital está localizado”. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

 

 Foram incluídos no trabalho todas as vítimas de acidente de transporte – 

V01 a V99 da 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças 

(CID - 10), com idade maior ou igual a 12 anos, que permaneceram 

internados por período mínimo de 48 horas,  no ano de 2002, na UE - 

HCFMRP - USP.  
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3.5 Critérios de exclusão   

 

 Foram excluídos todos os pacientes internados na sala de urgência da 

UE – HCFMRP - USP com sinais de infecção de vias aéreas e/ou outros 

focos de infecções prévias, e com sinais de aspiração do conteúdo 

gastro-esofágico. 

 Foram excluídos os pacientes que vieram encaminhados de outro serviço 

hospitalar que constate internação hospitalar prévia. 

 Foram excluídos os pacientes que apresentaram o trauma, porém com 

internação tardia na Unidade. 

  Foram excluídos os pacientes transferidos para outro serviço não 

permitindo complementação dos dados necessários para o trabalho. 

 

3.6  Fonte de dados 

 

3.6.1  Instrumentos para a coleta de dados 

 

 Formulário desenvolvido e aplicado pela pesquisadora (apêndice 1), 

que tem como fonte de dados, para sua mostragem, critérios para o 

diagnóstico de pneumonia hospitalar. Estas informações foram 

colhidas dos prontuários dos pacientes internados na UE - HCFMRP - 

USP.  

 O diagnóstico de pneumonia hospitalar foi comprovado não somente 

pelas anotações médicas ou da equipe, anotadas no prontuário, mas 

também pela busca de exames subsidiários que auxiliam no mesmo, 

tais como gráfico de temperatura corporal axilar, radiografia torácica e 

hemograma, todos devidamente registrados e anexados. 
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 O diagnóstico da pneumonia hospitalar baseou-se no aparecimento de  

febre (tº axilar > 38ºC), escarro purulento após 48 horas da admissão, 

em pacientes sem infecção pulmonar prévia, ou com aumento da 

produção de escarro purulento. Foi necessária também a evidência de 

pelo menos uma das seguintes situações: a) infiltrado pulmonar 

radiológico recente ou progressivo, b) leucocitose (leucócitos > 

11.000/mm3), com desvio para a esquerda, e achado clínico de 

ausculta pulmonar com  alterações no murmúrio vesicular e a presença 

de estertores do tipo creptantes finos no pulmão comprometido. 

 Foi considerada sempre a primeira manifestação do quadro de 

pneumonia hospitalar, registrado após as quarenta e oito horas da 

internação. 

 No formulário utilizado foi calculado o índice de escore de gravidade 

das lesões (ISS) em cada prontuário investigado, seguindo orientações 

descritas anteriormente. 

 O uso do antimicrobiano profilático foi definido como sendo aquele 

administrado nas primeiras vinte e quatro horas de internação, 

devidamente registrado no prontuário médico. 

 

3.6.2  Pré-teste do formulário 

 

No período de 10 a 15 de novembro de 2003, foi realizado pela 

pesquisadora o pré-teste do formulário em 5 prontuários contidos na lista 

levantada. Os objetivos do pré-teste foram os de verificar se o formulário 

contemplava todos os critérios necessários para a investigação e o seu tempo 

de preenchimento. A exclusão de algumas questões foi necessária, pois não 

iriam contribuir para a investigação. Não foi incluída nenhuma nova questão. 
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3.6.3  Coleta de dados 

 

A partir do mês de fevereiro de 1996, o Departamento de Medicina 

Social em colaboração com o Departamento de Cirurgia e Anatomia da 

FMRP- USP implantaram, através do setor de Vigilância Epidemiológica da 

UE, uma ficha de notificação (Anexo 1) para todos os pacientes com 

diagnóstico de acidentes de transporte atendidos naquela unidade. Este foi o 

banco de dados original, de onde foram recuperadas as informações sobre as 

características demográficas e os registros para identificação de prontuários 

para a revisão e identificação dos casos de trauma no serviço. Os dados 

atinentes ao atendimento e às condições do paciente foram coletados da ficha 

de atendimento empregada na sala de trauma da UE - HCFMRP - USP 

(Anexo 2), descrita por Andrade et al. (2003). A coleta de dados foi iniciada 

em novembro de 2003 com a realização de um pré-teste e adequação do 

formulário. 

 

3.6.4 Limitações do estudo 

 

 A qualidade dos registros realizadas nos prontuários nem sempre 

ajudou na busca da complementação de informações quanto ao uso de 

formas invasivas de diagnóstico para a pneumonia hospitalar, tais 

como a broncoscopia e o aspirado transtraqueal. 

 A ausência de informações relacionadas à co-morbidades e aos 

antecedentes relacionados ao tabagismo e ao alcoolismo limitou a 

busca para o levantamento de riscos relacionados a estes fatores. 
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3.7 Considerações éticas 

 

O presente estudo passou por análise e aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do HCFMRP - USP.  

Tendo em vista que a presente investigação foi realizada a partir de 

dados coletados majoritariamente de forma retrospectiva, obtidos de 

prontuários e em situação na qual não existiu possibilidade de contato entre o 

sujeito e o pesquisador, não será utilizado o termo de consentimento. As 

informações que eventualmente permitiram identificar os sujeitos serão 

mantidas em sigilo quando da divulgação dos resultados desta investigação. 

 

3.8 Variáveis estudadas  (Apêndice 1) 

 Identificação do paciente 

Sexo 

Idade 

Antecedentes prévios  

Tipo do acidente de transporte 

Segmentos afetados 

Escore anatômico de gravidade da lesão  (ISS) 

            Hospitalização 

Data da admissão 

Dias de internação 

Condições de alta hospitalar 
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Internação em CTI adulto/pediátrico  

           Dias da comprovação do diagnóstico de pneumonia hospitalar 

Manifestações clínicas da pneumonia/período de manifestação 

Febre  

Secreção purulenta 

Ausculta pulmonar 

Exames laboratoriais relacionados à pneumonia/período da realização 
do exame 

Hemograma 

Exame radiográfico pulmonar/período da realização do exame 

Radiografia torácica 

Procedimentos invasivos de diagnóstico do aparelho respiratório/ 
período da  realização do exame 

Broncoscopia  

Aspirado transtraqueal 

Procedimentos invasivos de tratamento para o aparelho respiratório/ 
período da realização  

Intubação traqueal 

Ventilação mecânica 

Aspiração traqueal 
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Outros procedimentos que envolvem o período de internação hospitalar  

  Terapia antimicrobiana profilática 

  Procedimento(s) cirúrgico(s) 

 

As categorias a serem consideradas para as condições de alta 

hospitalar, de acordo com a ficha de notificação do Setor de Vigilância 

Epidemiológica da UE - HCFMRP - USP são 5 (cinco): 

1- Óbito – se autodefine 

2- Estado vegetativo persistente – se autodefine 

3- Limitações graves – pacientes com lesões que o tornarão 

permanentemente dependente da ajuda para execução de atividades do 

dia-a-dia devido a limitações de natureza física ou mental. 

4- Limitações moderadas – pacientes que conseguem ou conseguirão 

desempenhar independentemente atividades do dia-a-dia. 

5- Boa recuperação – implica em reassumir uma vida normal, embora 

possam ocorrer déficits neurológicos e/ou motores de pequena  monta. 

9- Ignorado 
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3.9 Análise estatística 

O levantamento dos registros dos prontuários foi realizado pelo programa 

estatístico STATA 2.0, após estabelecer os critérios de inclusão para o estudo. 

Selecionados os mesmos, foi realizado o preenchimento dos formulários, 

desenvolvido e aplicado pela pesquisadora, e digitados no programa Epi-Info, versão 

2002. Após a digitação, houve a necessidade de reagrupar algumas variáveis para 

serem melhor identificadas pelo programa estatístico. Tais variáveis foram: dias de 

comprovação do diagnóstico da pneumonia hospitalar, faixa etária, segmento(s) 

afetado(s), índices de gravidade do trauma (ISS), dias de internação hospitalar e em 

CTI e condições de alta. 

Os dados foram tabulados e analisados utilizando-se do programa Epi-Info 

versão 2002. Buscaram - se associações estatísticas entre as variáveis usando teste 

do Qui-quadrado, durante a análise univariada, sendo a hipótese de independência 

rejeitada quando o p-valor encontrado foi menor ou igual a 0,005 (nível de 

significância). 

Nas ocasiões em que o teste não pôde ser aplicado, em razão do reduzido 

número de participantes, optou-se pelo teste exato de Fisher. 

Posteriormente, buscou-se a razão de risco (Odds Ratio) para a ocorrência da 

pneumonia hospitalar associada às variáveis em estudo, e para as variáveis sexo e 

faixa etária, que assumiram a função de variáveis controle. A análise multivariada foi 

realizada com o modelo de regressão logística múltipla usando o programa 

estatístico SAS versão 8. Este modelo buscou estimar as associações entre a 

ocorrência de pneumonia hospitalar e as variáveis em estudo, simultaneamente, 

possibilitando controles de confundimento por sexo e faixa etária e a busca de 

possíveis interações.     
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Descrição da amostra 
 

      Após definir os critérios de inclusão foi realizado levantamento dos registros de 

prontuários usando o programa STATA 2.0, baseado no banco de dados do Setor de 

Vigilância Epidemiológica do HCFMRP - USP. Foi definido um total de 309 registros 

foram definidos como sendo a população em estudo. Destes, 265 finalizaram a 

amostra. Após a investigação dos prontuários levantados encontramos 17 que 

notificavam internação prévia do paciente em outro serviço, em 3 havia presença de 

foco infeccioso prévio ao trauma, outros 3 mostravam história de aspiração do 

conteúdo gastro - esofágico no momento da internação, 8 citavam o trauma com 

internação tardia no serviço, 6 foram transferidos para outro serviço não 

completando as informações necessárias e em 7 prontuários não havia informação 

suficiente, impossibilitando o preenchimento do formulário, perfazendo um total de 

44 pacientes excluídos do levantamento.  

As tabelas de 1 a 6 são descritivas e mostram características gerais da 

população estudada. As tabelas de 7 a 43 ilustram o estudo da associação entre a 

presença de pneumonia hospitalar e seus possíveis fatores de risco, por meio de um 

modelo estatístico de análise univariada e multivariada. 
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4.2 Características gerais da população estudada 
 

Tabela 1 - Valores da média, desvio padrão, mediana e amplitude de variação da 

idade dos pacientes com trauma por acidente de transporte, Ribeirão 

Preto, 2002. 

 

 Idade/anos 

Média 33,4 

Desvio padrão 14,1 

Mediana 30,0 

Amplitude de variação 12 a 80 

  

Em relação à variável idade (tabela 1), os pacientes com trauma apresentam 

uma média 33,4 anos com desvio padrão de 14,1. A mediana é de 30,0 anos e a 

amplitude de variação foi de 12 a 80 anos. 

 

Tabela 2 - Valores da média, desvio padrão, mediana e amplitude de variação do 

escore de ISS dos pacientes com trauma por acidente de transporte, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

 ISS 

Média 13,2 

Desvio padrão 14,8 

Mediana 9 

Amplitude de variação 1 a 75 

 

Em relação ao escore de ISS (tabela 2) encontramos uma média de 13,2 com 

um desvio padrão de 14,8. A mediana foi de 9 e encontramos uma amplitude de 

variação de 1 a 75. 
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Tabela 3 - Valores da média, desvio padrão, mediana e amplitude de variação do 

tempo de internação hospitalar dos pacientes com trauma por acidente 

de transporte, Ribeirão Preto, 2002. 

 

 Tempo de internação hospitalar / dias 

Média 12,3 

Desvio padrão 13,6 

Mediana 7 

Amplitude de variação 2 a 80 

 

Em relação ao tempo de internação hospitalar (tabela 3) da amostra a média 

de dias foi de 12,3 com desvio padrão de 13,6. A mediana encontrada foi de 7 dias 

com uma amplitude de variação entre 2 a 80 dias. 

 

 

Tabela 4 - Valores da média, desvio padrão, mediana e amplitude de variação do 

tempo de internação no CTI dos pacientes com trauma por acidente de 

transporte, Ribeirão Preto, 2002. 

 

 Tempo de internação no CTI / dias 

Média 14 

Desvio padrão 15,2 

Mediana 10 

Amplitude de variação 1 a 75 

 

Do total da amostra, 59 (22,2%) necessitaram de internação em CTI (tabela 

4), sendo que a média de permanência foi de 14 dias com desvio padrão de 15,2. A 

mediana foi de 10 com amplitude de variação de 1 a 75 dias. 
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Tabela 5 - Incidência de pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por 

acidente de transporte, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Hospitalar 

 

N 

 

% 

SIM 40 15,1 

NÃO 225 84,9 

TOTAL 265 100,0 

 

 

Observamos que do total dos prontuários investigados (265) 40 pacientes 

desenvolveram a pneumonia, mostrando uma incidência de 15,1% na amostra 

estudada. 

 

 

Tabela 6 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por dias de internação de comprovação do diagnóstico, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

Dias de comprovação do 

diagnóstico 

 

N 

 

(%) 

3 a  4 14 35,8 

5 a  6   6 15,3 

7 a  9 10 25,6 

10 a 40   9 23,0 

TOTAL 39 100,0 

         p= 0,0000  

 

O tempo médio de comprovação do diagnóstico da pneumonia foi de 6 dias 

após a internação. Entre os 3 – 4 dias e os 7 – 9 dias de internação encontramos um 

percentual respectivamente de 35,8 % e 25,6 %, correspondendo aos períodos onde 
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mais se diagnosticou o quadro infeccioso. Durante o estudo não foram encontrados 

quadros de recorrência da pneumonia. 

 

 

4.3 Associação entre a presença de pneumonia hospitalar e seus possíveis  
      fatores de risco 
 

Variáveis relacionadas ao paciente 

 

Tabela 7 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo sexo, Ribeirão Preto, 2002. 

Pneumonia 

Sim Não 

 

TOTAL 

 

Sexo 

n (%) N (%) n (%) 

FEM  9   (22,0) 32  (78,0) 41  (100,0) 

MASC 31  (13,8) 193  (86,2) 224  (100,0) 

TOTAL 40  (15,1) 225  (84,9) 265  (100,0) 

p = 0,1822 

 

Na variável sexo encontramos um número menor de mulheres em relação aos 

homens (41 feminino e 224 masculino) embora entre elas exista uma proporção 

maior de pneumonia (22,0% feminino e 13,8% masculino). Não foi encontrada 

associação entre a variável sexo e pneumonia (p= 0,1822). 
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Tabela 8 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo idade, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim Não 

 
 
TOTAL  

 
 

Faixa etária 
   (anos) 

n (%) N (%) n (%) 

12 - 20 5 (11,6) 38 (88,4) 43 (100,0) 

21 - 40 20 (13,8) 125 (86,2) 145 (100,0) 

>= 41 15 (19,7) 61 (80,3) 76 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 224 (84,9) 264 (100,0) 

   p = 0,3933 

A freqüência relativa por faixa etária, mostra que, quanto maior a idade maior 

o percentual de pneumonia. Houve predomínio da faixa etária entre 21 – 40 anos 

(54,9%), porém não foi encontrada associação entre a pneumonia e a variável faixa 

etária (p= 0,3933).  

 

Pneumonia 
 
Sim Não 

 
 
Antecedentes 

N   (%)        n (%) 

 
Teste 
exato de 
Fisher 

Alcoolismo agudo / crônico 17 (20,7) 65 (79,3) 0,1259 
Cirrose hepática 1 (14,2) 6 (85,7) 0,6602 
Desordens neurológicas 1 (12,5) 7 (87,5) 0,5649 
Diabetes mellitus 2 (25,0) 6 (75,0) 0,4490 
Doença auto-imune 1 (50,0) 1 (50,0) 0,3125 
Doença pulmonar obstrutiva 
crônica 

2 (40,0) 3 (60,0) 0,2285 

Hipertensão arterial  sistêmica 6 (14,6) 35 (85,3) 0,6765 
Tabagismo 8 (53,3) 7 (46,7) 0,0200 
Outros  5 (19,2) 21 (80,8) 0,4469 

 

Quadro 1 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo alguns antecedentes mórbidos prévios relatados, 

Ribeirão Preto, 2002. 
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O quadro mostra que o alcoolismo agudo e crônico foram os antecedentes 

mais relatados, tendo um percentual de 30,9% (82/265) do total dos casos, porém 

não mostrando associação com a pneumonia de acordo com teste estatístico (p= 

0,1259). O antecedente que mostra associação com a pneumonia é o tabagismo (p= 

0,02), apresentando uma freqüência de 5,6% (15/265) do total dos casos e para a 

pneumonia 3% (8/265). Não incluímos a variável tabagismo na análise multivariada, 

apesar da significância encontrada, por ter sido pouco notificado pela equipe nos 

prontuários investigados. 

 

Variáveis relacionadas ao trauma 

 

 TIPO DE ACIDENTE DE TRANSPORTE 
 

Tabela 9 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por tipo de acidente, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

 

  Sim                    Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

Acidente de 

transporte 

  n         (%) n (%) n    (%) 

Motocicleta 12  (13,0)     81 (87,0) 93  (100,0) 

Colisão    9  (12,6)     62 (87,3) 71  (100,0) 

Atropelamento 

pedestre 

10  (20,4)     39 (79,5) 49  (100,0) 

Atropelamento ciclista   6   (20,6)     23 (79,3) 29  (100,0) 

Não especificado   3   (23,0)     10 (76,9) 13  (100,0) 

Capotamento     -        -   4 (100,0)   4  (100,0) 

Veículos pesados     -        -   4 (100,0)   4  (100,0) 

Ejeção do veículo     -        -   2 (100,0)   2  (100,0) 

TOTAL 40 (15,0)     225 (84,9) 265  (100,0) 

p = 0,6740 
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A tabela 9 mostra que o acidente por motocicleta foi o tipo mais comum, 35% 

dos casos (93/265). Porém a pneumonia encontra-se mais presente nos casos de 

acidente por atropelamento de pedestre e ciclista (20,4% e 20,6%) e em acidentes 

que não puderam ser especificados (23%). 

 

SEGMENTO(S) AFETADO(S) 
 

Tabela 10 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo segmento(s) afetado(s), Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                     Não 

 

TOTAL 

 

Segmento(s) afetado(s) 

n (%) n (%) n (%) 

Cabeça 20 (37,7) 33 (62,2) 53 (100,0) 

Face - -   26 (100,0) 26 (100,0) 

Coluna Vertebral 1 (0,25) 3 (0,75) 4 (100,0) 

Tórax 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (100,0) 

Abdômen e cont. pélvico 3 (15,7) 16 (84,2) 19 (100,0) 

Membros superiores - -   37 (100,0) 37 (100,0) 

Membros inferiores - -   52 (100,0) 52 (100,0) 

Múltiplos traumas 15 (20,8) 57 (79,1) 72 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

p = 0,0000 
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Tabela 10.1 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo segmento(s) afetado(s), Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                       Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

Segmento(s) afetado(s)  

n (%) n (%) n (%) 

Cabeça 20 (37,7) 33 (62,2) 53 (100,0) 

Múltiplos traumas 15 (20,8) 57 (79,1) 72 (100,0) 

Outros 5 (3,6) 135 (96,4) 140 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

p= 0,0000 

 

Os traumas de cabeça e os múltiplos traumas (segundo referência da CID-10) 

apresentaram um percentual, entre os segmentos afetados registrados, de 47,1% 

(125/265) do total dos casos. Dos casos que desenvolveram a pneumonia o trauma 

de cabeça correspondeu a 50% (20/40) e os múltiplos traumas corresponderam a 

37,5% (15/40). A associação entre as variáveis trauma de cabeça e múltiplos 

traumas com a pneumonia foi significante (p= 0,0000). 
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ISS – INJURY SEVERITY SCORE 
 

Tabela 11 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo os escores de ISS, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim Não 

 

 

TOTAL 

 

 

ISS 

n (%) n (%) n (%) 

1  a  9 3 (1,98) 148 (98,0) 151 (100,0) 

10 a 15 7 (23,3) 30 (81,0) 37 (100,0) 

16 a 18 11 (32,3) 23 (67,6) 34 (100,0) 

19 a 22 10 (62,5) 6 (37,5) 16 (100,0) 

25 a 43 9 (42,8) 12 (57,1) 21 (100,0) 

TOTAL 40 (15,4) 219 (84,5) 259 (100,0) 

p = 0,0000 

 

A tabela 11 nos mostra um gradiente de aumento da proporção de 

pneumonias em relação aos escores de ISS. Em especial o que se nota nesta 

tabela, é que para os valores entre 19 – 22 a pneumonia foi notificada com um 

percentual de 62,5% e para os valores entre 25 – 43 este percentual foi de 42,8%. O 

teste de análise univariada mostra significância entre a associação da variável ISS e 

a pneumonia hospitalar (p= 0,0000).   
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Variáveis relacionadas à hospitalização 

 

DIAS DE INTERNAÇÃO 
 
Tabela 12 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por período de internação hospitalar, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                          Não 

 

 

TOTAL 

  

 

Dias de 

internação n (%) n (%) n (%) 

2 a 4 - -   63 (100,0) 63 (100,0) 

5 a 7 2 (2,9) 68 (97,1) 70 (100,0) 

8 a 15 12 (16,9) 59 (83,0) 71 (100,0) 

16 a 80 26 (42,6) 35 (57,3) 61 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

 p = 0,0000 

 

O tempo médio de permanência encontrado foi de 12 dias. Observamos que, 

para um maior período de internação (16 – 80 dias) o percentual da pneumonia foi o 

maior (42,6%) do total dos casos, mostrando uma associação estatisticamente 

significante (p= 0,0000). 
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CONDIÇÕES DE ALTA 
 

Tabela 13 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por condições de alta hospitalar, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

 

Sim                     Não 

 

 

TOTAL 

 

 

Condições de alta 

N (%) n (%) n (%) 

Óbitos / estado vegetativo / 

limitações graves 

 

21  

 

(52,5) 

     

19  

 

(7,2) 

 

40 

  

(100,0) 

Limitações moderadas / 

boa recuperação 

 

18 

 

(8,8)      

 

203  

 

(77,7) 

 

221 

  

(100,0) 

TOTAL 39         (14,9) 222 (85,0) 261  (100,0) 

p = 0,0000 

 

Durante o estudo registramos um paciente que desenvolveu pneumonia 

sendo transferindo de hospital e, portanto, não podendo ser categorizado nesta 

variável.  

A tabela 13 mostra que dentre as condições de alta registradas a ocorrência 

de óbitos, estado vegetativo e limitações graves não são freqüentes na amostra 

estudada (15,3%). Porém observa-se um percentual de 52,5% (21/40) do total 

destas ocorrências que desenvolveram a pneumonia e 53,8% (21/39) do total de 

todos os casos de pneumonia. A análise estatística mostra associação significante 

entre a variável condições de alta e pneumonia (p= 0,0000). 
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INTERNAÇÃO EM CTI 
 
Tabela 14 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por período de internação em CTI, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

Dias de internação 

no CTI 

n (%) n (%) n (%) 

1 a 5 1 (5,5) 17 (94,4) 18 (100,0) 

6 a 10 9 (69,2) 4 (30,7) 13 (100,0) 

11 a 15 12 (85,7) 2 (14,2) 14 (100,0) 

16 a 75 13 (92,8) 1 (7,1) 14 (100,0) 

TOTAL 35 (59,3) 24 (40,6) 59 (100,0) 

 p = 0,0000 

 

O tempo médio de permanência no CTI encontrado foi de 10 dias. A tabela 14 

mostra que para maior período de internação (16 – 75 dias) o percentual da 

pneumonia foi o maior (92,8%) do total dos casos, mostrando uma associação 

estatisticamente significante (p= 0,0000). 
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CONDIÇÕES DE ALTA E INTERNAÇÃO EM CTI 
 

Tabela 15 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por condições de alta e internação em CTI, Ribeirão Preto, 

2002. 

 

Pneumonia 

Sim                     Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

Condições de alta no CTI 

n   (%)      n (%) n   (%) 

Óbito / estado vegetativo / 

limitações graves 

 

28 

 

(70,0) 

             

12  

 

(30,0) 

 

40 

 

(100,0) 

Limitações moderadas / 

boa recuperação 

 

29 

 

(13,1)    

  

192  

 

(86,8) 

 

221 

 

 (100,0) 

TOTAL 57 (21,8)     204  (78,1) 261 (100,0) 

p = 0,0000 

 

 

A tabela 15 mostra que dentre as condições de alta registradas no CTI, 70% 

das pneumonias encontram-se entre as ocorrências de óbito, estado vegetativo e 

limitações graves. A análise estatística mostra associação significante entre a 

variável condições de alta no CTI e pneumonia (p= 0,0000). 
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 Variáveis relacionadas aos dados clínicos de internação 

 

FEBRE 
 

Tabela 16 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte e presença da febre (tº > 38°), Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim Não 

 

TOTAL 

 

 

 

Febre 

n (%) N (%) n (%) 

Sim 38 (30,4) 87 (69,6) 125 (100,0) 

Não 2 (1,5) 133 (98,5) 135 (100,0) 

 

TOTAL 

 

40 

 

(15,3) 

 

220 

 

(84,6) 

 

260 

 

(100,0) 

p = 0,0000 

 

 

Foram ignorados 5 pacientes por falta de comprovação do dado de febre 

durante a internação. 

Do total dos casos com pneumonia hospitalar, 30,4% (38/125) desenvolveram 

apresentaram febre. A febre foi verificada em 95% (38/40) dos casos de pneumonia. 

A análise estatística mostra associação significante entre a variável febre e 

pneumonia hospitalar (p= 0,0000). 

O restante dos casos que apresentaram febre mas não a pneumonia se 

referiam a quadros agudos do trauma, mostrada nas primeiras vinte e quatro horas 

da internação não havendo mais manifestação e casos isolados de febre por 

tromboembolismo pulmonar, SARA e SEPSE.    
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PRESENÇA DE SECREÇÃO PULMONAR 
 
Tabela 17 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por presença de secreção pulmonar , Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                       Não                    

 
 
TOTAL 
 

 
 
Secreção 
pulmonar 

n (%) n (%) n (%) 

Sim 
 

38 (65,5) 20 (34,5) 58 (100,0) 

Não 
 

2 (1,0) 203 (99,0) 205 (100,0) 

TOTAL 40 (15,2) 223 (84,8) 263 (100,0) 

p = 0,0000 

 

Foram ignorados 2 pacientes para esta variável por não apresentarem 

informações suficientes nos prontuários. 

Na tabela 17 notamos que do total dos casos que desenvolveram a 

pneumonia, a presença de secreção pulmonar foi confirmada em 95% (38/40). Nesta 

variável houve associação significante de acordo com o teste estatístico (p= 0,0000). 

 

 

Secreção pulmonar 

 

Horas de internação 

N % 

<= 48 8  (13,7) 

49 a 72 32  (55,1) 

>= 73 18  (31,0) 

TOTAL 58 (100,0) 

 

Quadro 2 - Horas de internação hospitalar do aparecimento da secreção pulmonar 

 

No quadro encontramos que o período entre 49 a 72 horas de internação 

correspondeu a 55,1% do aparecimento da secreção pulmonar. 



  62 

MUDANÇA DA CARACTERÍSTICA DA SECREÇÃO PULMONAR 
 
Tabela 18 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por mudança da característica da secreção pulmonar, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                        Não  

 

 

TOTAL 

 

 

Mudança da 

característica da 

secreção 

pulmonar n (%) n (%) n (%) 

Sim 24 (88,9) 3 (11,1) 27 (100,0) 

Não 16 (8,2) 180 (91,8) 196 (100,0) 

TOTAL 40 (17,9) 183 (82,1) 223 (100,0) 

p = 0,0000 

 

Foram ignorados 42 pacientes para esta variável por não apresentarem 

informações suficientes nos prontuários. 

Nos registros, a mudança da característica da secreção, caracterizava-se por 

coloração amarelada, por vezes esverdeada.  

A tabela 18 mostra que do total dos casos com mudança da característica da 

secreção pulmonar 88,9% (24/27) desenvolveram a pneumonia, contra 8,2% 

(16/196) dos casos de pneumonia nos quais não ocorreu esta mudança. Estes 

valores mostram que a mudança da característica da secreção foi um sinal clínico 

muito presente nesta amostra. 

  A mesma tabela também nos mostra que do total dos pacientes que 

desenvolveram a pneumonia, houve mudança da característica da secreção em 60% 

(24/40) dos casos. A análise estatística mostra associação significante entre a 

variável pneumonia hospitalar e mudança da característica da secreção pulmonar  

 (p= 0,0000). 
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AUSCULTA PULMONAR 
 
Tabela 19 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por tipo de ausculta pulmonar, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                   Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

Tipo de ausculta pulmonar 

n (%)           n   (%) n (%) 

M.V. Normal/ ausência de 

R.A. 

 

- 

 

- 

 

138 

 

(100,0) 

 

138 

 

(100,0) 

M.V. diminuído uni/bilateral 

com estertores crepitantes 

uni/bilateral 

 

 

37 

 

 

(68,5) 

 

 

17 

 

 

(31,4) 

 

 

54 

 

 

(100,0) 

 

Outra ausculta notificada 

 

3 

 

(27,3) 

 

8 

 

(72,7) 

 

11 

 

(100,0) 

 

TOTAL 

 

40 

 

(19,7) 

 

163 

 

(80,3) 

 

203 

 

(100,0) 

p= 0,0000 

 

 

Conforme mostrado na tabela 19, do total dos casos de pneumonia 

encontramos notificação de ausculta pulmonar alterada, com a presença de 

estertores crepitantes, em 92,5% (37/40). O resultado do teste estatístico demonstra 

associação significante entre as variáveis ausculta pulmonar e pneumonia hospitalar 

(p = 0,000). 
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EXAME LABORATORIAL – HEMOGRAMA 
 
Tabela 20 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte pelo 1º  hemograma registrado, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                        Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

1º hemograma 

n (%) N (%) n (%) 

Infeccioso 3 (30,0) 7 (70,0) 10 (100,0) 

Não infeccioso 35 (24,6) 107 (75,4) 142 (100,0) 

TOTAL 38 (25,0) 114 (75,0) 152 (100,0) 

Fisher = 0,4769  

 

A média das horas de internação da realização do 1º hemograma ocorreu no 

período menor ou igual a 48 horas.  

A tabela 20 mostra um maior percentual dos exames não infecciosos. Não foi 

encontrada associação significante entre as variáveis pneumonia hospitalar e o 1º 

hemograma (p= 0,4769). 
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Tabela 21 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte pelo 2º hemograma registrado, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

 

Sim                     Não 

 

 

TOTAL 

 

 

 

2º hemograma 

n (%) n (%) n (%) 

Infeccioso 31 (64,6) 17 (35,4) 48 (100,0) 

Não infeccioso 7 (11,7) 53 (88,3) 60 (100,0) 

TOTAL 38 (35,2) 70 (64,8) 108 (100,0) 

p = 0,0000 

 

 

A média das horas de internação da realização do 2º hemograma ocorreu no 

período entre 49 a 72 horas.  

A tabela 21 mostra que dos pacientes que desenvolveram pneumonia 

hospitalar, 64,6% (31/48) apresentaram hemograma infeccioso. Segundo teste 

estatístico houve associação significante entre a presença da pneumonia e o 2º 

hemograma  (p= 0,0000). 
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Tabela 22 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte pelo 3º hemograma registrado, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                          Não           

 

TOTAL 

 

3º hemograma 

n (%) n (%) n (%) 

Infeccioso 35 (89,7) 4 (10,3) 39 (100,0) 

Não infeccioso 2 (5,4) 35 (94,6) 37 (100,0) 

TOTAL 37 (48,7) 39 (51,3) 76 (100,0) 

p = 0,0000 

 

 

A média das horas de internação da realização do 3º hemograma ocorreu no 

período maior que 73 horas. 

  A tabela 22 mostra que dos pacientes que desenvolveram pneumonia 

hospitalar, 89,7% (35/39) apresentaram o 3º hemograma infeccioso. Segundo teste 

estatístico houve associação significante entre a presença da pneumonia e o 3º 

hemograma (p= 0,0000). 
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EXAME RADIOGRÁFICO – RAIOS - X  TORÁCICO 
 
Tabela 23 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por exame radiológico, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                       Não 

 

TOTAL 

 

Raio - X torácico 

n (%) n (%)   

Alterado 38 (67,9) 18 (32,1) 56 (100,0) 

Inalterado 1 (1,4) 73 (98,6) 74 (100,0) 

TOTAL 39 (30,0) 91 (70,0) 130 (100,0) 

p = 0,0000 

 

Nas tabelas 23, 24 e 25 foram excluídos 135 registros que não tinham 

referência do exame radiográfico. A maioria das imagens radiográficas notificadas 

mostrou-se inalteradas 56,9% (74/130), embora para o total dos casos de 

pneumonia encontramos os exames alterados em um percentual de 97,4% (38/39). 

Houve associação significante entre a presença da pneumonia hospitalar e os 

exames radiográficos (p= 0,0000).  
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Tabela 24 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo alterações da imagem radiológica, Ribeirão Preto, 

2002. 

 

Pneumonia 

 

Sim                    Não 

 

 

TOTAL 

 

 

Alteração da imagem 

radiográfica N (%) n (%) n (%) 

Sem alterações 1 (1,3) 77 (98,7) 78 (100,0) 

Velamento alveolar 

unilateral, sem sinais de 

broncograma aéreo 

 

 

11 

 

 

(91,7) 

 

 

1  

 

 

(8,3) 

 

 

12 

 

 

(100,0) 

Velamento alveolar bilateral, 

sem sinais de broncograma 

aéreo 

 

 

14 

 

 

(100,0) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

(100,0) 

Velamento alveolar 

unilateral, com sinais de 

broncograma aéreo 

 

 

12 

 

 

(92,3) 

 

 

1 

 

 

(7,7) 

 

 

13 

 

 

(100,0) 

Velamento alveolar bilateral, 

com sinais de broncograma 

aéreo 

 

 

1 

 

 

(100,0) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

(100,0) 

Outras alterações - - 12 (100,0) 12 (100,0) 

TOTAL 39 (30,0) 91 (70,9) 130 (100,0) 

p = 0,0000 

 

As alterações radiográficas encontradas mostraram associação significante 

com a pneumonia (p= 0,0000). 
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Tabela 25 – Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte segundo alterações da imagem radiológica e o período 

(em horas) de internação do registro, Ribeirão Preto, 2002. 

 

 

< = 48 horas 49 a 72 
horas 

> 73 horas  
TOTAL 

 
Alteração da imagem 
radiográfica 

n (%) N (%) n (%) n (%) 

Sem alterações 54  (69,2)  5  (6,4) 19  (24,4) 78  (100,0) 

Velamento alveolar 
unilateral, sem sinais 
de broncograma 
aéreo 

 
 
1 

 
 
 (8,3) 

 
 
2 

 
 
 (16,7) 

 
 
9 

 
 
(75,0) 

 
 
12 

  
 
(100,0) 

Velamento alveolar 
bilateral, sem sinais 
de broncograma 
aéreo 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
(14,3) 

 
 
12 

 
  
(85,7) 

 
 
14 

 
 
(100,0) 

Velamento alveolar 
unilateral, com sinais 
de broncograma 
aéreo 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

  
 
(15,4) 

 
 
11 

 
 
(84,6) 

 
 
13 

 
 
(100,0) 

Velamento alveolar 
bilateral, com sinais 
de broncograma 
aéreo 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
 
(100,0) 

 
 
- 

 
 
- 

   
 
1 

  
 
(100,0) 

 
Outras alterações 

 
6  

 
(50,0) 

 
2  

 
(16,6) 

 
4  

 
(33,3) 

 
12  

 
(100,0) 

 
TOTAL 

 
61  

 
(46,9) 

 
14  

 
(10,7) 

 
55  

 
(42,3) 

 
130  

 
(100,0) 

 

O período de internação no qual houve a maior freqüência de alterações das 

imagens radiográficas, correspondeu aos registros realizados nos pacientes 

internados com mais de 73 horas, 80% do total dos casos encontrados (32/40). Os 

dados encontrados são compatíveis com o diagnóstico da pneumonia hospitalar, de 

acordo com dados da literatura investigada. 
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EXAME(S) PULMONAR(ES) INVASIVO(S) – BRONCOSCOPIA  
 
Tabela 26 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por exame de broncoscopia, Ribeirão Preto, 2002. 

Pneumonia 

Sim                       Não 

 

 

TOTAL 

 

 

Broncoscopia 

n (%) n (%) n (%) 

Confirma  diagnóstico 3 (100,0) - - 3 (100,0) 

Não confirma diagnóstico 2 (15,4) 11 (84,6) 13 (100,0) 

TOTAL 5 (31,3) 11 (68,8) 16 (100,0) 

 

 

Do total da amostra investigada apenas 6,0% (16/265) dos pacientes foram 

submetidos ao exame, o que torna esta variável pouco representativa e conclusiva 

para a investigação proposta. 

 

ASPIRADO TRANSTRAQUEAL  
 
Tabela 27 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por exame de aspirado transtraqueal, Ribeirão Preto, 2002. 

Pneumonia 

Sim                   
Não 

 
TOTAL 

 
 
Aspirado transtraqueal 

n (%) n (%) n (%) 

Confirma  diagnóstico 1 (100,0) - - 1 (100,0) 

Não confirma diagnóstico 1 (7,0) 12 (92,3) 13 (100,0) 

TOTAL 2 (14,3) 12 (85,7) 14 (100,0) 
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Do total da amostra investigada apenas 5,2% (14/265) dos pacientes foram 

submetidos ao exame, o que torna esta variável pouco representativa e conclusiva 

para a investigação proposta. 

 

 Variáveis relacionadas aos procedimentos invasivos de tratamento pulmonar 

 

INTUBAÇÃO TRAQUEAL E / OU TRAQUEOSTOMIA 
 
Tabela 28 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos à intubação traqueal e /ou traqueostomia, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                   Não 

 

 

TOTAL 

 

 

Intubação traqueal e / 

ou traqueostomia n (%) n (%) n (%) 

Sim 36 (56,3) 28 (43,8) 64  (100,0) 

Não 4 (2,0) 197 (98,0) 201 (100,0) 

TOTAL 40 (15,0) 225 (84,9) 265 (100,0) 

Fisher = 0,0000 

Como mostrado na tabela 28, o evento da intubação e /ou traqueostomia 

ocorreu em 24,1% (64/265) dos pacientes internados no período da investigação. 

Dos pacientes que desenvolveram a infecção, 56,3% foram intubados. 

Estatisticamente temos uma associação positiva entre as variáveis em questão (p= 

0,0000). 
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Tabela 29 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos à intubação traqueal e /ou traqueostomia e 

período (em horas) da realização do procedimento, Ribeirão Preto, 

2002. 

 
<= 48 horas 
 

 
49 a 72 
horas 

 
>= 73 horas 

 
TOTAL 

 
Início do uso da 
intubação traqueal 
e/ou traqueostomia n % N % n % n % 
Sim 58 (90,6) 5 (7,8) 1 (1,6) 64 (100,0) 

 

A tabela 29 nos mostra que a maioria dos procedimentos de intubação 

ocorreu nas primeiras 48 horas de internação (90,6%), sendo que alguns pacientes 

foram submetidos ao procedimento ainda no local do acidente, chegando na unidade 

usando o tubo endotraqueal. 

 

Tabela 30 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por tempo de uso do tubo traqueal e /ou traqueostomia, 

Ribeirão Preto, 2002. 

Pneumonia 

Sim                         Não                    

 

TOTAL 

 

Tempo de uso tubo 

traqueal e/ou 

traqueostomia n (%) n (%) n (%) 

< 72 horas 2 (14,2) 12 (85,7) 14 (100,0) 

>=73 horas 34 (68,0) 16 (32,0) 50 (100,0) 

 

TOTAL 

 

36 

 

(56,3) 

 

29 

 

(45,3) 

 

64 

 

(100,0) 

p = 0,0000 

 

A tabela 30 nos mostra que dos 64 pacientes intubados e /ou 

traqueostomizados 68% permaneceram com o uso da prótese por tempo maior ou 

igual a 73 horas e que os mesmos tiveram o maior percentual de infecção pulmonar, 

94,4% (34/36).  O teste estatístico mostra uma associação significante para as 

variáveis em questão (p= 0,0000). 
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USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA  
 
Tabela 31 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos à ventilação mecânica invasiva, Ribeirão Preto, 

2002. 

 

Pneumonia 

Sim                       Não 

 

 

TOTAL 

 

Uso de 

ventilação 

mecânica 

invasiva 
n (%) n (%) n (%) 

Sim 36 (56,3) 28 (43,8) 64 (100,0) 

Não 4 (2,0) 197 (98,0) 201 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

Fisher = 0,0000 

 

 

Tabela 32 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por tempo de início do uso da ventilação mecânica invasiva, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

 

<= 48 horas 

 

 

49 a 72 

horas 

 

>= 73 horas 

 

TOTAL 

 

Início do uso da 

ventilação mecânica 

invasiva n  % n  % n  % n  % 

Sim 56  (87,5)  4  (6,3)   4  (6,3) 64  (100,0) 

Fisher = 0,0000 
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Tabela 33 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte por tempo de uso da ventilação mecânica invasiva, Ribeirão 

Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

 

Sim                  Não 

 

 

TOTAL 

 

Tempo de uso da 

ventilação mecânica 

invasiva 
n (%) n (%) n (%) 

< 72 horas 2 (14,2) 12 (85,7) 14 (100,0) 

>= 73 horas 34 (68,0) 16 (32,0) 50 (100,0) 

TOTAL 36 (57,1) 28 (42,9) 64 (100,0) 

p = 0,0000 

 

As tabelas 31, 32 e 33 nos mostram a distribuição do período de início do uso 

da ventilação mecânica e o tempo de permanência das próteses respiratórias. O que 

encontramos foi que dos 64 pacientes que usaram a ventilação mecânica 87,5% 

(56/64) foram submetidos ao procedimento invasivo nas primeiras 48 horas de 

internação e os que prolongaram o tempo de uso da máquina até 73 horas ou mais, 

correspondem a 78,1% (50/64), de acordo com o reagrupamento realizado, e que 

dentre estes 68,0% (34/36) mostraram um percentual de infecção pulmonar. Os 

testes estatísticos mostram uma associação estatisticamente significante para estas 

variáveis (p= 0,0000). 
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REALIZAÇÃO DE ASPIRAÇÃO DA CÂNULA OROTRAQUEAL E/OU 
TRAQUEOSTOMIA 
 
Tabela 34 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos à aspiração orotraqueal e /ou traqueostomia, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

 

Sim                       Não 

 

 

TOTAL 

 

Aspiração 

orotraqueal e /ou 

traqueostomia 
n (%) n (%) n (%) 

Sim 36 (56,2) 28 (43,7) 64 (100,0) 

Não 4 (2,0) 194 (98,0) 198 (100,0) 

TOTAL 40 (15,3) 221 (84,7) 261 (100,0) 

p = 0,0000 

 

Durante a investigação, não foi encontrado referência quanto ao 

procedimento em 4 prontuários, sendo assim excluídos da análise.  

A tabela 34 mostra que o procedimento foi realizado com a maioria dos 

pacientes que desenvolveram a pneumonia (90,0%), não demonstrando ser fator de 

proteção para o desenvolvimento da infecção do trato respiratório baixo, na 

população estudada. 
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REALIZAÇÃO DE TORACOTOMIA  
 
Tabela 35 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos à toracotomia, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

 

Sim                      Não 

 

TOTAL 

 

 

Realização de 

toracotomia n (%) n (%) n (%) 

Sim 1 (100,0) - - 1 (100,0) 

Não 39 (14,8) 225 (85,2) 264 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

 

 

Do total da amostra investigada apenas 0,37% (1/265) dos pacientes foram 

submetidos ao procedimento, o que torna esta variável pouco representativa e 

conclusiva para a investigação proposta. 

 

 

REALIZAÇÃO DE DRENAGEM TORÁCICA 
 
Tabela 36 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos à drenagem torácica, Ribeirão Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                      Não 

 

 

TOTAL 

 

 

Realização de 

drenagem torácica n (%) n (%) n (%) 

Sim 16 (51,6) 15 (48,4) 31 (100,0) 

Não 24 (10,3) 210 (89,7) 234 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

p = 0,0000 
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Na tabela 36 observamos que apenas 11,7% (31/265) do total dos pacientes 

foram submetidos ao procedimento. Destes, 51,6% (16/31) desenvolveram a 

pneumonia hospitalar. A análise estatística mostra significante associação entre as 

variáveis (p= 0,0000).  

 

 

  Variáveis relacionadas ao tratamento complementar para o trauma e 

associação com a Pneumonia Hospitalar. 

 

USO DE ANTIMICROBIANO PROFILÁTICO 
 
Tabela 37 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos ao uso de antimicrobiano profilático, Ribeirão 

Preto, 2002. 

 

Pneumonia 

Sim                         Não 

 
 
TOTAL 

 
 
Uso de 
antimicrobiano 
profilático n (%) n (%) n (%) 

Sim 29 (16,8) 144 (83,2) 173 (100,0) 

Não 11 (12,4) 78 (87,6) 89 (100,0) 

TOTAL 40 (15,3) 222 (84,7) 262 (100,0) 

p = 0,3479  

 

  O evento uso de antimicrobiano profilático foi encontrado em 66% (173/262) 

dos pacientes investigados, ao mesmo tempo, a presença de pneumonia também 

apresenta uma freqüência maior (16,8%) comparada aos que não usaram o 

medicamento e tiveram a infecção (12,4%). Na análise estatística não encontramos 

associação significante entre as variáveis (p= 0,3479). 

 Embora não tenha sido motivo de investigação do estudo, encontramos que 

esta terapêutica foi usada com mais freqüência nos traumas ortopédicos com 

diferentes graus de comprometimento. 
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PROCEDIMENTO(S) CIRÚRGICO(S)  
 
Tabela 38 - Pneumonia hospitalar em pacientes com trauma por acidente de 

transporte submetidos a procedimento(s) cirúrgico(s), Ribeirão Preto, 

2002. 

Pneumonia 

Sim                      Não 

 
 
TOTAL 

 
 
Procedimento(s) 
cirúrgico(s) 

n (%) n (%) n (%) 

Sim 35 (17,0) 171 (83,0) 206 (100,0) 

Não 5 (8,5) 54 (91,5) 59 (100,0) 

TOTAL 40 (15,1) 225 (84,9) 265 (100,0) 

p = 0,1071 

 

Encontramos um percentual de 77,7% (206/265) de pacientes submetidos a 

procedimento(s) cirúrgico(s). Do total dos casos que desenvolveram a pneumonia, 

17,0% (35/206) pertenciam ao grupo que realizaram o(s) procedimento(s) 

invasivo(s). A análise estatística não revela associação significante entre as 

variáveis (p= 0,1071). 

 

Sexo feminino Sexo masculino  
Pneumonia x Md x md 

 
p 

SIM 17,1 16,0 19,22 19,0 0,2423 
NÃO 7,96 9,0 10,24 9,0 0,0755 
P 0,0002 0,0000  
 

Quadro 3 - Médias e medianas do ISS segundo sexo e presença de pneumonia 

hospitalar, Ribeirão Preto, 2002. 

Após análise das médias do ISS estratificadas pelo sexo não encontramos 

significância (17,01 para o sexo feminino e 19,22 para o sexo masculino com um p= 

0,2423 e p= 0,0755). Porém ao analisarmos  as médias do ISS estratificadas com a 

pneumonia encontramos a média de 17,1 e 19,22 para os casos com pneumonia e 

7,96 e 10,24 para os casos sem pneumonia, portanto a análise estatística nos 

mostra significância (p= 0,0002 e p= 0,0000).          
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4. 4 Análise multivariada     
 

 

 Após a análise univariada, descrita anteriormente, foram selecionadas 

variáveis que mostraram um valor de p igual ou menor que 0,05 para a aplicação de 

um modelo de regressão logística, onde a variável resposta é a presença ou não da 

pneumonia hospitalar. 

 As variáveis usadas para diagnosticar a pneumonia hospitalar e os 

procedimentos invasivos que acompanham a intubação endotraqueal (uso de 

ventilação mecânica e aspiração endotraqueal), listadas na metodologia e descritas 

nas tabelas anteriores, não foram usadas no modelo.          
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Tabela 39 – Características associadas com o desenvolvimento da pneumonia 
hospitalar em pacientes com trauma por acidente de transporte, 
determinadas por análise multivariada, Ribeirão Preto, 2002. 

              Pneumonia  
Sim Não Total OR OR 

 

n  (%) n  (%) n bruto ajustado 
 
p valor 

Sexo 
MASC 31 (13,8) 193  (86,2) 224 ref ref ref 
FEM 9 (22,0) 32 (78,0)   41 1,75 16,00 * 0,02 * 
       
Faixa etária 
12 – 20 5 (11,6) 38  (88,4)   43 ref ref ref 
21 – 40 20 (13,8) 125  (86,2) 145 1,25 3,53 0,88 
>= 41 15 (19,7) 61  (80,3)   76 1,92 9,77 0,07 
       
Tipo de trauma 
Outros  5 (3,6) 135  (96,4) 140 ref ref ref 
Múltiplos 
traumas 

15 (20,8) 57  (79,1) 72 7,11 0,80 0,17 

Cabeça 20 (37,7) 33  (62,2) 53 16,36 * 6,79 * 0,04 * 
       
ISS 
1 a 9 3 (1,98) 148 (98,0) 151 ref ref ref 
10 a 15 7 (23,3) 30 (81,0) 37 11,51 59,61 0,40 
16 a 18 11 (32,3) 23 (67,6) 34 23,59 7,22 0,96 
19 a 22 10 (62,5) 6 (37,5) 16 82,22 * 59,61 * 0,04 * 
25 a 43 9 (42,8) 12 (57,1) 21 37,00 * 13,99 0,45 
       
Dias de internação 
2 a 4 - - 63 (100,0) 63 
5 a 7 2 (2,9) 68 (97,1) 70 

ref ref ref         

8 a 15  12 (16,9) 59 (83,0) 71 13,32 21,39 0,49 
16 a 80  26 (42,6) 35 (57,3) 61 48,66 * 135,61 * < 0,01* 
 
Drenagem torácica 
Não  24  (10,3) 210  (89,7) 234 ref ref ref 
Sim  16  (51,6) 15  (48,4) 31 9,33 * 13,64 * 0,04 * 
       
Antimicrobiano profilático 
Não  11 (12,4) 78 (87,6) 89 ref ref ref 
Sim  29 (16,8) 144 (83,2) 173 1,43 0,51 0,51 
       
Procedimento(s) cirúrgico(s) 
Não  5 (8,5) 54 (91,5) 59 ref ref ref 
Sim  35 (17,0) 171 (83,0) 206 2,21 0,71 0,78 
       
Intubação traqueal e / ou traqueostomia 
Não  4 (2,0) 197 (98,0) 201 ref ref ref 
Sim  36 (56,3) 28 (43,8) 64 63,00 * 45,68 * < 0,01 * 
* “significativo”, p < 0,05 
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Ao associarmos a variável sexo com a pneumonia hospitalar durante a 

análise univariada, não foi encontrada significância estatística (p = 0,1822). No 

entanto ao incluirmos a análise do sexo no modelo de regressão logística 

encontramos um risco adicional de 1,75 para casos de pneumonia nas mulheres em 

relação aos homens, no Odds Ratio ajustado foi encontrado significância (16,0) com 

o p valor= 0,02. 

Para a faixa etária, quando se usou como referência pacientes com idade 

entre 12 a 20 anos, ao analisar associação com a pneumonia hospitalar, 

encontramos que pacientes com idade de 41 anos ou mais apresentam uma chance 

adicional de 1,92 para desenvolverem a infecção e os pacientes com idade entre 21 

a 40 anos tem uma chance adicional de 1,25. A análise multivariada nos forneceu 

um Odds Ratio ajustado de 9,77 e 3,53 e o p valor 0,07 e 0,88 respectivamente, 

mostrando, como na análise univariada, que a idade não mostra associação 

significante com a pneumonia hospitalar, apesar de quanto maior a idade, maior o 

risco para a infecção. 

Na associação da variável segmento(s) afetado(s) e pneumonia hospitalar, ao 

se usar como referência “outros”, que envolve trauma de face, coluna vertebral, 

tórax, abdômen e conteúdo pélvico e membros superiores e inferiores, encontramos 

uma chance adicional sete vezes maior para a pneumonia nos pacientes com 

múltiplos traumas e dezesseis vezes maior para os traumas de cabeça. Nos traumas 

múltiplos o Odds Ratio ajustado foi de 0,8 com um p valor não significante (p valor = 

0,17). Já para os traumas de cabeça o Odds Ratio ajustado foi de 6,79 com um p 

valor significante (p = 0,04). 

 A associação entre as variáveis ISS e pneumonia hospitalar, mostrou um 

gradiente de aumento da proporção de pneumonia, conforme se aumenta o nível de 

gravidade das lesões, no qual para a análise univariada foi significante (p = 0,0000). 

Ao analisarmos esta associação no modelo de regressão logística, tendo como 

referência o reagrupamento dos valores de escores de ISS entre 1 a 9, temos que 

valores entre 10 a 15 mostram um risco adicional para a pneumonia de 11,51, com 

um Odds Ratio ajustado de 59,61 não mostrando significância (p = 0,40). Já no 

reagrupamento dos valores entre 19 a 22 encontramos um risco adicional de 82,22, 

com um Odds Ratio ajustado de 59,61 e um p valor = 0,04, mostrando ser a única 

faixa de valores de escore de ISS realmente significante quando associada à 

pneumonia hospitalar. 
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Na avaliação da associação entre dias de internação e pneumonia hospitalar, 

a análise univariada mostrou significância estatística com p = 0,0000 para os 

períodos de internação reagrupados.  Ao se usar análise multivariada, verificamos 

uma forte significância para o reagrupamento, cujo intervalo de permanência 

hospitalar variou de 16 a 80 dias. Em relação ao período de 2 a 7 dias, usado como 

referência, ocorreu um risco adicional de 48,66 para manifestação da infecção nos 

pacientes internados neste intervalo de tempo. 

O procedimento de intubação orotraqueal e ou traqueostomia foi necessário 

em 64 pacientes (24,1%) durante o período da investigação. Destes, 56,3% (36/64) 

desenvolveram a infecção, mostrando associação significante entre as variáveis 

internação hospitalar e pneumonia. A análise multivariada nos deu um risco adicional 

de 63,00 para a pneumonia no grupo de pacientes submetidos ao procedimento, 

com um Odds Ratio ajustado de 45,68 e um p valor < 0,01.  

A drenagem torácica foi realizada em 11,7% (31/265) dos pacientes, dos 

quais 51,6% (16/31) desenvolveram a pneumonia. Esta associação mostrou-se 

significante com o p = 0,0000. Ao incluir a análise da drenagem torácica associada à 

pneumonia no modelo de regressão logística, encontramos um risco adicional de 

9,33 para os casos que foram drenados, em relação aos casos que não foram 

submetidos ao procedimento, com um Odds Ratio ajustado de 13,64 e um p = 0,04. 

 

Tabela 40 – Pneumonia hospitalar em relação ao ISS e sexo dos pacientes   

internados por trauma de acidente de transporte, Ribeirão Preto, 

2002. 

Sexo feminino Sexo masculino 

Pneumonia Pneumonia 

ISS TOTAL incidência % TOTAL incidência % 

1 a 9 27 1 3,7 124 2 1,6 

10 a 15 6 3 50,0 31 4 12,9 

16 a 18 3 2 66,7 31 9 29,0 

19 a 22 3 2 66,7 13 8 61,5 

25 a 43 1 1 100,0 20 8 40,0 

ignorado - - - 5 - - 

TOTAL 40 9 22,0 224 31 13,8 
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No estudo da associação encontrada entre o sexo feminino e a pneumonia 

hospitalar, encontramos que, na variável ISS o sexo feminino mostram porcentagens 

maiores de incidência de pneumonia hospitalar em todos os intervalos do 

agrupamento usado neste estudo. Evidenciamos também que o agrupamento entre 

os valores de 19 a 22 é a única faixa significante para a associação com a 

pneumonia para toda a amostra. No sexo feminino há uma porcentagem um pouco 

maior (66,7%) em relação ao sexo masculino (61,5%), visto na tabela 41. Portanto, 

vimos que ao estratificarmos o ISS no sexo feminino, encontramos uma freqüência 

maior de pneumonia para os mesmos valores de escores de gravidade de lesão em 

ambos os sexos. 

 

 

Tabela 41 – Pneumonia hospitalar em relação à drenagem torácica e sexo dos 

pacientes  internados por trauma de acidente de transporte, Ribeirão 

Preto, 2002. 

  

Sexo feminino Sexo masculino 

Pneumonia Pneumonia 

Drenagem 

torácica 

 

TOTAL 

 

incidência 

 

% 

 

TOTAL 

 

incidência 

 

% 

Sim 5 4 80,0 26 12 46,0 

Não 36 5 13,8 198 19 9,5 

Ignorado - - - - - - 

TOTAL 40 9 22,0 224 31 13,8 

 

Ao estratificarmos a variável drenagem torácica com a pneumonia entre o 

sexo feminino e masculino, observamos também que a freqüência da pneumonia 

nas mulheres que foram submetidas à drenagem torácica foi de 80%, enquanto que 

nos homens esta porcentagem se mostrou muito inferior (46%). 
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Tabela 42 – Pneumonia hospitalar em relação à intubação traqueal e traqueostomia 

e sexo dos pacientes internados por trauma de acidente de transporte, 

Ribeirão Preto, 2002. 

 

Sexo feminino Sexo masculino 

Pneumonia Pneumonia 

Intubação 

traqueal e / ou 

traqueostomia 

 

TOTAL 

 

incidência 

 

% 

 

TOTAL 

 

incidência 

 

% 

Sim 8 6 75,0 56 30 53,6 

Não 33 3 9,1 167 1 0,6 

Ignorado - - - - 1 - 

TOTAL 41 9 22,0 224 31 13,8 

 

O mesmo acontece ao estratificarmos os procedimentos de intubação e ou 

traqueostomia com a pneumonia entre mulheres e homens. Durante a associação da 

pneumonia com esta variável, encontramos 75% de mulheres que desenvolveram a 

pneumonia e estavam usando via aérea artificial com tubo orotraqueal ou 

traqueostomia, enquanto que nos homens esta porcentagem foi de 53,6%. Foi 

encontrado também que mesmo nas mulheres que não foram submetidas ao 

procedimento invasivo, a pneumonia ocorreu em 9,1% contra 0,6% nos homens. 
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Tabela 43 – Pneumonia hospitalar em relação ao segmento(s) afetado(s) e sexo dos 

pacientes internados por trauma de acidente de transporte, Ribeirão 

Preto, 2002. 

  

Sexo feminino Sexo masculino 

Pneumonia Pneumonia 

 

Segmento(s) 

afetado(s) 

 

TOTAL 

 

incidência 

 

% 

 

TOTAL 

 

incidência 

 

% 

Cabeça 4 4 44,4 16 16 51,6 

Múltiplos traumas 4 4 44,4 11 11 35,5 

Outros 1 1 11,2 4 4 12,9 

TOTAL 9 9 100,0 31 31 100,0 

 

 A estratificação da variável segmento(s) afetado(s) para os sexos feminino e 

masculino do total dos casos de pneumonia, não se mostrou significativa. Vimos que 

para o trauma de cabeça, a porcentagem entre as mulheres foi de 44,0 e para os 

homens foi de 51,6, considerando-se que os traumas de cabeça em relação aos 

outros, apresentou significância, não vimos diferenças importantes entre os sexos, 

que justifique o risco adicional de pneumonia entre o sexo feminino. 

 

No quadro 4 apresentamos os resultados das características encontradas 

entre as variáveis de regressão logística múltipla: 
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Variáveis 

p valor 

bruto (a) 

p valor 

ajustado (b) 

Sexo masc x fem 0,19 0,02 

Faixa etária 12 – 20 x 21 – 40 

                     12 – 20 x >= 41 

0,78 

0,17 

0,88 

0,07 

Segmento(s) afetado)(s) outros x múltiplos traumas 

                                          outros x cabeça 

0,15 

< 0,01 

0,17 

0,04 

ISS 1 a 9 x 10 a 15 

       1 a 9 x 16 a 18 

       1 a 9 x 19 a 22 

       1 a 9 x 25 a 43 

0,47 

0,22 

< 0,01 

0,03 

0,40 

0,96 

0,04 

0,45 

Dias de internação 2 a 7 vs 8 a 15 

                                 2 a 7 vs 16 a 80 

0,19 

< 0,01 

0,49 

< 0,01 

Drenagem torácica sim x não  < 0,01 0,04 

Antibiótico profilático sim x não  0,35 0,51 

Procedimento(s) cirúrgico(s) sim x não 0,12 0,78 

Intubação traqueal e/ou traqueostomia sim x não  < 0,01 < 0,01 

(a) calculado segundo modelo de regressão logística incluindo somente a variável 
em questão. 
(b) modelo de regressão logística múltipla incluindo todas as variáveis constantes da 
tabela. 
 

Quadro 4 – Resultados obtidos por modelo de regressão logística com  as variáveis 

que apresentaram associação com a pneumonia hospitalar durante o 

estudo. 
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5 DISCUSSÃO 
 
  

5.1 Considerações Gerais  
 
Com base na história natural do grupo de doentes com trauma, registrados 

pela Central Única de Regulação Médica, criada no ano de 2000 pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, pelo HCFMRP – USP e pela Direção 

Regional de Saúde XVII da Secretaria de Estado da Saúde, encontramos um 

número de 1.312 vítimas de acidente de transporte internadas na UE - HCFMRP - 

USP, no ano de 2002. A inerente necessidade de medidas de suporte de vida para 

estas vítimas, na maioria das vezes invasiva, tanto de diagnóstico como de 

tratamento, pode comprometer a evolução do quadro. Este fato é citado por 

Rodriguez et al. (1991): 

 

 

“O reconhecimento de cada medida de suporte de vida está 
associado com um provável quadro de pneumonia adquirida 
por bactérias hospitalares. Infelizmente, cada intervenção tem 
sua terapêutica limitada, a menos que sua incidência seja 
definida, que seja realizada a busca dos fatores que 
identifiquem o risco da população na admissão, e que 
identifiquem os efeitos da pneumonia por bactérias 
hospitalares” (p. 911). 
 
 

 

Servindo também de base para a investigação da população neste estudo, 

Papia et al. (1999) afirmam que: 

 

 

“Progressos no manejo da ressuscitação de pacientes que 
sofrem múltiplos traumas têm aumentado a sobrevida dos 
mesmos, mas os deixam vulneráveis às infecções durante o 
curso de permanência hospitalar, sendo que as mesmas 
induzem a causa da morte” (p. 923). 
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Diante do reconhecimento desta realidade, são necessários estudos para a 

adequação de recursos, onde uma equipe de saúde integrada deverá empenhar-se 

para melhor conduzir a evolução deste grupo de doentes durante o período de 

internação hospitalar, visando ações de prevenção e controle da infecção hospitalar. 

De acordo com Silva (1999), 

 

 

“O movimento de prevenção e controle das infecções 
hospitalares resistiu ao longo da evolução cronológica dos 
fatos, chegando à década de 90 com uma nova visão, com 
base na experiência passada. Hoje, existem associações que 
agregam numerosos profissionais da área de controle de 
infecção hospitalar, que se responsabilizam pela divulgação de 
preciosas informações e que admitem a expansão das ações 
de controle para outras áreas, como a de controle de qualidade 
aplicada à assistência do paciente” (p. 4). 
 
 

 
O presente estudo baseou-se no levantamento da incidência dos casos de 

pneumonia hospitalar e na identificação de fatores de risco que possam ter  

contribuído para seu aparecimento no momento da admissão e no decorrer da 

internação hospitalar, a fim de contribuir com a equipe de saúde para melhor 

conduzir a evolução neste grupo de doentes que, de acordo com Rodriguez et al. 

(1991), Papia et al. (1999) e Silva (1999), é de grande relevância para o controle de 

ações que envolvem o doente hospitalizado. 

A falta de especificidade e sensibilidade dos exames radiográficos e clínicos 

que envolvem o diagnóstico da pneumonia, segundo Tejada et al. (2001), é o 

principal problema encontrado nos estudos. “A aparência variável da radiografia de 

tórax e a falta de especificidade de achados como febre e leucocitose podem 

aparecer como respostas inespecíficas do hospedeiro a diversas condições 

infecciosas ou não infecciosas” (CUNHA, 2001). 

Neste estudo, a incidência de pneumonia hospitalar foi detectada por meio de 

investigações dos prontuários dos doentes selecionados e baseado em critérios 

clínicos, laboratoriais e radiológicos. 

Durante a busca dos dados, a fim de minimizar situações que simulassem o 

quadro de pneumonia, foram excluídas doenças que poderiam ser confundidas, que 

mostram infiltrados similares, com ou sem febre ou leucocitose. As desordens que 
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mais comumente simulam a pneumonia hospitalar encontradas nos doentes 

investigados, e que poderiam dificultar o diagnóstico neste estudo foram o 

tromboembolismo pulmonar, contusão pulmonar com hemorragia, SARA e a 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC). 

A investigação da pneumonia hospitalar realizada por meio de exames mais 

invasivos, que poderiam contribuir para maior especificidade no seu diagnóstico, por 

não serem uma prática de rotina, foram encontrados em somente dezesseis 

prontuários para o exame de broncofibroscopia. Este exame auxiliou no diagnóstico 

de três casos que desenvolveram a infecção. E para o aspirado transtraqueal foi 

encontrado quatorze prontuários onde somente um doente desenvolveu o quadro. 

Bochicchio et al. (2004) consideram que estas técnicas encontram, com freqüência, 

intolerância por parte de pacientes críticos e que estão associadas a significantes 

custos, sendo, portanto, de indicação restrita. 

Não foram encontrados registros de outros exames a não ser as 

hemoculturas, que não foram usadas neste trabalho. Independentemente de 

conhecermos ou não a rotina de realização de exames invasivos para a investigação 

do diagnóstico da pneumonia hospitalar, neste estudo o diagnóstico foi baseado no 

aparecimento de febre (t° axilar > 38°C), aparecimento de secreção purulenta e 

mudança no aspecto da mesma. Além disso, foi usado a evidencia de, pelo menos, 

uma das seguintes situações:  infiltrado pulmonar radiológico recente ou progressivo;  

leucocitose (leucócitos > 11.000/mm3), com desvio para a esquerda, e achado 

clínico de ausculta pulmonar com alterações do murmúrio vesicular e presença de 

estertores creptantes finos no pulmão comprometido. 

A utilização destes critérios justificou-se por encontrarmos confiabilidade nos 

dados clínicos, anotados pela equipe médica, de enfermagem e de fisioterapia, e 

dados laboratoriais e radiológicos devidamente preenchidos e documentados. 

 

 
 
5.2 Discussão dos resultados 
 

 
A taxa de incidência de pneumonia hospitalar encontrada no presente estudo 

foi de 15,1%, e entre estes, a incidência dos que foram submetidos à intubação 

endotraqueal e/ou à traqueostomia foi de 56,3%. Nestes pacientes a intubação 
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ocorreu nas primeiras 48 horas de internação em um percentual de 90,6%. O uso da 

ventilação mecânica mostrou o mesmo percentual de 56,3% para pneumonia e os 

pacientes que foram ventilados por 73 horas ou mais mostraram incidência da 

infecção de 68%. Os resultados mostram que o trauma exigiu o uso de medidas 

invasivas de tratamento e que as mesmas aumentaram o risco para a infecção.  

Dentre as condições de alta registradas entre os óbitos, estado vegetativo e 

limitações graves observou-se um percentual de 52,5% do total destas ocorrências 

que desenvolveram a pneumonia. Em um estudo, Appelgren et al. (2001) 

investigaram 2671 pacientes internados em um CTI na Suécia. Ao todo 133 foram 

casos de trauma, dos quais 62 (46,6%) foram infectados, e destes, 29 (22%) 

desenvolveram pneumonia hospitalar. Como conclusão, o estudo mostrou que o 

trauma aumentou o risco para a pneumonia. Autópsias em 14 pacientes puderam 

identificar que em 12 pacientes do estudo a infecção contribuiu como a causa da 

morte.  

Nos EUA, Rodriguez et al. (1991) encontraram uma incidência de 44,2% de 

pneumonia hospitalar em 294 pacientes admitidos com trauma em um hospital 

especializado em Nova York. Hurr et al. (1999), ao investigar índices de escores 

como preditores para infecções hospitalares em pacientes com trauma, concluíram 

que, dos 113 pacientes estudados, 40 (35,6%) tiveram uma ou mais infecções 

hospitalares, durante permanência no CTI em Miami. Um total de 78 infecções foi 

encontrado, sendo que a pneumonia foi considerada a mais comum delas, com 

incidência de 49%. Na Espanha (Saragoza), Tejada et al. (2001) identificaram um 

percentual de 22,3% de pneumonia hospitalar em pacientes com trauma. 

Pacientes com lesões traumáticas tem risco maior de infecções, influenciado 

por vários fatores, tais como a interrupção da integridade dos tecidos, hemorragia e 

hipoperfusão tecidual, freqüência de procedimentos invasivos e diminuição dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro, apresentando maior impacto devido a 

infecções subseqüentes (JAMULITRAT et al., 2002). 

Deve-se considerar também que, as diferenças existentes entre os serviços 

hospitalares na assistência ao doente traumatizado influenciam na sua evolução 

clínica. A atuação de serviços de Controle de infecção hospitalar, enfermagem 

especializada, fisioterapia nas UTIs e enfermarias, cuidados nutricionais, 

fonoaudiologia e demais serviços que auxiliem no diagnóstico e tratamento, 
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influencia de modo crucial para o controle das infecções subseqüentes que envolve 

este grupo de doentes.   

Diante da necessidade de um efetivo controle de infecção demandar 

conhecimentos dos riscos e natureza da mesma, são necessários estudos 

epidemiológicos sobre infecções em pacientes vítimas de trauma (PAPIA et al., 

1999; JAMULITRAT et al., 2002).  

No presente estudo, os dados utilizados para a identificação do risco de 

desenvolvimento da pneumonia hospitalar em pacientes com trauma, no momento 

da admissão e durante o período de permanência hospitalar, foram baseados no 

conhecimento do nível de gravidade das lesões, por meio de informações obtidas 

pela equipe médica da sala de urgência da UE - HCFMRP - USP, sendo 

consideradas confiáveis e baseadas previamente em outros estudos (RODRIGUEZ 

et al., 1991; PAPIA et al., 1999; JAMULITRAT et al., 2002). 

Para tal abordagem foram usados os índices de trauma conhecidos como AIS 

e ISS, ambos servindo como classificação de lesões anatômicas. Esses índices, 

segundo Coimbra et al. (1997), são de grande utilização em quase todos os centros 

de trauma nos EUA. No presente estudo, tais índices foram usados após a 

realização de exames radiológicos, cirurgias ou mesmo autópsias, nos dando 

confiabilidade para classificar a gravidade do trauma para cada paciente da amostra. 

 

 

5.3 Discussão do estudo da análise univariada para associação com a variável 
pneumonia hospitalar 

 
 

Na análise univariada foram identificadas variáveis que mostraram associação 

significante com a variável resposta deste estudo, o aparecimento da pneumonia 

hospitalar.  

Tais variáveis foram separadas entre as que se relacionavam com o sexo e 

idade dos pacientes no momento da admissão hospitalar, dados relacionados à 

hospitalização, dados clínicos e exames para o diagnóstico da pneumonia hospitalar 

e dados de procedimentos invasivos de tratamento do aparelho respiratório. 

Para o sexo encontramos um número menor de mulheres em relação aos 

homens (41 feminino e 224 masculino), embora entre elas exista uma proporção 
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maior de pneumonia (22,0% feminino e 13,8% masculino). Entretanto, não foi 

encontrada associação entre a variável sexo e pneumonia durante a análise 

univariada.  

A variável segmento(s) afetado(s) mostrou associação significante com a 

pneumonia hospitalar quando agrupados em três categorias: trauma de cabeça, 

múltiplos traumas e outros (tabela 10). Neste estudo, dos casos que desenvolveram 

a pneumonia o trauma de cabeça correspondeu a 50% dos pacientes internados. 

A variável ISS apresentou um gradiente de aumento para a proporção de 

pneumonias em relação aos escores de ISS com associação significante entre elas 

(p= 0,0000). No entanto foi encontrado um percentual de 62,5% para os escores 

entre 19 – 22, no qual se observa um nível de gravidade menor em relação aos 

escores entre 25 – 43, que mostraram um percentual de 42,8%. 

Papia et al. (1999) estudaram a infecção hospitalar em um Centro de Trauma 

de nível 1, no Canadá, comparando os infectados com os não infectados, e 

encontraram que o trato respiratório baixo foi o sítio de infecção mais comum entre 

os pacientes investigados. Na análise univariada, mostraram que os pacientes 

infectados apresentaram uma média de ISS de 30 em comparação com os não 

infectados, que mostraram média de 21. Rodriguez et al. (1991) encontraram média 

do índice de ISS para os pacientes com pneumonia hospitalar de 28 (p = 0,001), 

considerada significantemente maior durante o estudo. Hurr et al. (1999) destacaram 

que a média de escores para pacientes que desenvolveram infecção hospitalar com 

trauma versus pacientes que não desenvolveram infecção foi de 27,6 contra 19,9 

para o escore de ISS (p = 0,002).  

Ao usarmos variáveis relacionadas à hospitalização vimos que o tempo médio 

de permanência hospitalar no total da amostra foi de 12 dias e para os internados no 

CTI o tempo médio foi de 10 dias. Observamos que, para o maior período de 

internação hospitalar, que correspondeu entre 16 a 80 dias, o percentual de 

pneumonia foi o maior (42,6%) do total dos casos. Quando se testou a associação 

entre a internação dos doentes do CTI e o aparecimento da pneumonia, foi 

evidenciado que, para o maior período de internação, entre 16 a 75 dias, o 

percentual da pneumonia foi o maior (92,8%) do total dos casos, mostrando uma 

associação estatisticamente significante (p = 0,0000). Em estudos semelhantes, 

Papia et al. (1999) e Hurr et al. (1999) encontraram que as variáveis tempo de 
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permanência hospitalar e internação em CTI mostraram associação significante com 

a pneumonia.  

Para a variável condições de alta, observamos um percentual de 53,8% dos 

casos que desenvolveram pneumonia hospitalar incluídas nas ocorrências de óbitos, 

estado vegetativo e limitações graves, mostrando associação significante entre a 

variável condições de alta e pneumonia (p = 0,0000). Para os doentes que foram 

internados no CTI, a pneumonia ocorreu em 70% dos casos de ocorrências dos 

óbitos, estado vegetativo e limitações graves. Appelgren et al. (2001), em estudo 

prospectivo de fatores de risco para a infecção hospitalar em um CTI, mostraram 

que o trauma teve um risco adicional de 1,65 (p = 0,04) para a pneumonia. Holbrook 

et al. (1999), na Califórnia, encontraram um prolongado e profundo nível de 

limitações funcionais após o trauma, em pacientes admitidos em quatro Centros de 

Atendimento de Trauma, acompanhados posteriormente e avaliados dentro de um 

período de investigação de 12 a 18 meses. Dentre as variáveis estudadas, o tempo 

de permanência em CTI foi identificado como uma das que mostraram associação 

significante.  

Uma variável relacionada aos dados clínicos para o diagnóstico da 

pneumonia hospitalar foi a febre (tº > 38º C), encontrada em 95,0% dos casos de 

pneumonia. Vimos que para esta variável houve associação significante com a 

pneumonia, de acordo com o teste estatístico (p = 0,0000).  

Em relação ao aparecimento de secreção pulmonar notamos que do total dos 

casos que apresentaram esta variável 65% desenvolveram pneumonia e a presença 

da secreção pulmonar foi diagnosticada em 95,0% dos casos de pneumonia. O 

período entre 49 a 72 horas de internação foi o que correspondeu ao maior número 

de casos de aparecimento de secreção. Estudos de Tarantino (1990), Harris et al. 

(2000), Loanas et al. (2003) e Bochicchio et al. (1994) usaram tais sinais clínicos 

para evidenciar a pneumonia hospitalar. Quanto à mudança da característica da 

secreção pulmonar foi considerado o aspecto da mudança da coloração após o 

registro do seu aparecimento prévio. O que notamos foi um achado significante de 

88,9% dos casos de pneumonia ter apresentado esta mudança. A significância foi 

confirmada pela análise estatística (p = 0,0000). Loanas et al. (2003), em Barcelona, 

estudando a cobertura e o tratamento adequados para a pneumonia hospitalar, 

usaram como um dos critérios para o diagnóstico da pneumonia hospitalar a 

detecção da mudança do aspecto da secreção que passou a ser mais purulenta. 
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Entre os hemogramas investigados, os que mostraram associação 

significante com o aparecimento da pneumonia foram os registrados com média de 

horas de internação entre 49 a 72 horas, onde foi visto um percentual 64,6% que 

confirmaram a pneumonia. Para um período maior que 73 horas, 89,7% dos 

hemogramas infecciosos evidenciaram o quadro da pneumonia. Em nenhum dos 

prontuários investigados houve a presença de leucopenia (leucócitos < 4.000 mm3). 

Os estudos de Tarantino (1990), Azoulay et al. (2001) e Harris et al. (2000) 

confirmam tal investigação como sendo patognomônico para a pneumonia 

hospitalar.  

Na variável radiografia torácica, o período de internação no qual houve maior 

freqüência de alterações das imagens radiográficas, correspondeu aos registros dos 

pacientes internados com mais de 73 horas, onde foram vistos 80% do total dos 

casos investigados. O exame radiográfico confirmou um percentual de 97,4% para o 

total dos casos de pneumonia. Bochicchio et al. (2004) usaram a imagem 

radiográfica como um dos critérios para o diagnóstico da pneumonia, considerando o 

aparecimento de um novo infiltrado ou persistência deste após o primeiro exame 

realizado. 

As variáveis relacionadas aos procedimentos invasivos de tratamento 

pulmonar que mostraram associação significante foram a intubação traqueal e/ou a 

traqueostomia, onde dos pacientes que desenvolveram a infecção pulmonar, 56,3% 

foram intubados e 68% permaneceram com o uso do tubo endotraqueal ou 

traqueostomia por tempo maior ou igual a 73 horas, destes 94,4% apresentaram a 

infecção, sendo o maior percentual encontrado.  

O uso da ventilação mecânica mostrou-se significante para todos os períodos 

de utilização do equipamento. No entanto, entre os pacientes que tiveram seu tempo 

de uso prolongado de 73 horas ou mais (78,1%), vimos que 68,0% mostraram um 

quadro de infecção pulmonar contra 14,2% dos que permaneceram por um período 

menor que 72 horas.  

O uso de ventilação mecânica é motivo de muitos estudos da literatura 

nacional e internacional, visto que os achados se mostram muito significantes 

quando associados com infecções hospitalares e do aparelho respiratório 

(SCHAFFNER, 1993; KONKENWICZ & HOEFEL, 1997; RODRIGUEZ et al., 1991 e 

HARRIS et al., 2000). Um dos estudos que representam bem esta associação é de 

Appelgren et al. (2001), já citado anteriormente, que em análise de regressão 



  96 

múltipla, concluíram que o uso de ventilação mecânica foi uma das principais 

variáveis associadas à infecção hospitalar. Byers & Sole (2000), em outro estudo, 

analisaram os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da pneumonia 

hospitalar, em pacientes com trauma, durante o uso do ventilador mecânico. O 

estudo foi acompanhado por equipe treinada e fez parte de um projeto estabelecido 

pela Society of Critical Care Medicine, na Flórida. Encontraram que a única variável 

que aumentou significantemente a relação das probabilidades para a pneumonia 

associadas ao uso do ventilador foi o trauma e que as taxas de pneumonia 

associada ao ventilador mecânico são mais elevadas nas UTIs. Zaidi et al. (1999) 

encontraram incidências para pneumonia neste mesmo grupo de doentes de 74%.  

A realização de aspiração da cânula traqueal e ou traqueostomia foi 

evidenciada em 90,0% (36/40) dos pacientes que desenvolveram a pneumonia, no 

entanto para o total dos casos submetidos ao procedimento 56,2% desenvolveram a 

pneumonia hospitalar e outros 43,7% não desenvolveram a infecção. Ao se 

considerar a necessidade da realização de tal técnica para a manutenção das vias 

aéreas pérveas, neste estudo mostrou-se que o procedimento foi realizado, no 

entanto os dados são insuficientes para afirmar que os pacientes que não 

desenvolveram a pneumonia hospitalar foram submetidos a um maior número de 

procedimentos ou que estes foram realizados com mais assepsia do que os casos 

que desenvolveram a infecção.    

A drenagem torácica foi um procedimento realizado em apenas 11,7% dos 

pacientes da amostra. Entretanto, a pneumonia foi diagnosticada em 51,6% destes 

pacientes, mostrando associação significante (p = 0,0000). Esta variável mostra 

associação em alguns estudos, onde na amostra também não foram encontradas 

altas taxas para o procedimento, mas foi encontrada associação significante. Em 

especial para o estudo de Papia et al. (1999) foi encontrada significância durante 

análise univariada, não sendo significante quando usada para o modelo múltiplo de 

análise multivariada. 
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5.4 Discussão do estudo da análise multivariada no modelo de regressão 
logística 

 
 

Ao se analisar a variável sexo no modelo de regressão logístico, foi 

encontrado um risco adicional de 1,75 para os casos de pneumonia hospitalar no 

sexo feminino. Durante a busca de estudos referentes à variável sexo, foi 

encontrado um estudo de Bochicchio et al. (2004) que envolveu a avaliação de 714 

pacientes admitidos em um centro de trauma, em Baltimore, durante o período de 

um ano. Foi levantada a incidência de pneumonia hospitalar nestes doentes, e como 

conclusão encontraram que o sexo feminino não foi protegido da pneumonia assim 

como o sexo masculino. 

 Este fato chamou atenção durante a investigação, pois algumas hipóteses 

propõem que o sexo feminino poderia oferecer proteção para o desenvolvimento de 

complicações sépticas e diminuição na mortalidade após uma lesão traumática. 

Entretanto existem poucos estudos em humanos que, especificamente, avaliem o 

papel do sexo e seus efeitos na mortalidade e desenvolvimento de complicações 

específicas após o trauma.  

Rappold et al. (2002), Kollef et al. (1997) e Napolitano et al. (2001) 

mencionam estudos que os levaram a determinar se realmente o sexo feminino 

ofereceria efeito protetor, às custas dos esteróides sexuais femininos, para o 

desenvolvimento de síndromes sépticas ou poderia diminuir a mortalidade neste tipo 

de trauma. Como conclusão, os autores encontraram, assim como neste estudo e no 

estudo de Bochicchio et al. (2004), que o sexo feminino não ofereceu proteção para 

o desenvolvimento de complicações sépticas e também não resultou em diminuição 

da mortalidade por trauma fechado.  

O presente estudo mostra semelhança em relação aos achados de Kollef et 

al. (1997), Napolitano et al. (2001), Rappold et al. (2002) e Bochicchio et al. (2004), 

evidenciada quando foi testada a associação entre pneumonia para o sexo feminino 

e as variáveis ISS, drenagem torácica e intubação, por meio de um modelo de 

regressão múltipla.  

No sexo feminino, na análise da variável ISS foram encontradas porcentagens 

maiores de incidência de pneumonia hospitalar em todos os intervalos do 

agrupamento para os escores de ISS, usados neste estudo. Foi evidenciado 
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também que, no agrupamento do escore ISS entre os valores de 19 a 22, intervalo 

no qual vimos ser a única faixa significante para a associação com a pneumonia, no 

sexo feminino há uma porcentagem um pouco maior (66,7%) em relação ao sexo 

masculino (61,5%), visto na tabela 41. Portanto, ao estratificarmos o ISS em relação 

ao sexo feminino, encontramos uma freqüência maior de pneumonia para o sexo 

feminino para os mesmos valores de escores de gravidade de lesão.  

Ao estratificarmos a variável drenagem torácica com a pneumonia entre o 

sexo feminino e masculino, observamos também que a freqüência da pneumonia 

nos pacientes do sexo feminino submetidos à drenagem torácica foi de 80%, 

enquanto que no sexo masculino esta porcentagem se mostrou muito inferior (46%). 

O mesmo acontece ao estratificarmos os procedimentos de intubação e ou 

traqueostomia com a pneumonia entre sexo feminino e masculino. Durante a 

associação da pneumonia com a variável sexo, encontramos 75% dos doentes do 

sexo feminino que desenvolveram a pneumonia e estavam usando via aérea artificial 

com tubo orotraqueal ou traqueostomia, enquanto que no sexo masculino esta 

porcentagem foi de 53,6%. Foi encontrado também que, mesmo nos doentes do 

sexo feminino que não foram submetidas ao procedimento invasivo, a pneumonia 

ocorreu em 9,1% contra 0,6% no sexo masculino. 

Na estratificação da variável segmento(s) afetado(s) para os sexos feminino e 

masculino, do total dos casos de pneumonia, não houve significância. Foi visto que 

para o trauma de cabeça, a porcentagem entre o sexo feminino foi de 44% e para os 

doentes do sexo masculino foi de 51,6%. Considerando-se os traumas de cabeça 

em relação aos outros, não vimos diferenças importantes entre os sexos, que 

justifique o risco adicional de pneumonia entre o sexo feminino. 

Isto nos mostra que, apesar de encontrarmos uma maior freqüência de 

pneumonia para o sexo feminino nas variáveis ISS, drenagem torácica e intubação 

apresentadas neste estudo, a variedade de fatores que envolvem o sexo e o 

paciente politraumatizado, durante a internação hospitalar, merece maior 

investigação em estudos futuros. 

Na associação da variável segmento(s) afetado(s) e pneumonia hospitalar, na 

análise multivariada, foi registrado um risco adicional de 16,36 (p = 0,04) para os 

traumas de cabeça, dentre os outros investigados neste estudo. Mesquita et al. 

(2000) estudaram os fatores de risco para a pneumonia hospitalar em um CTI, em 

Santarém, e encontraram a mesma associação com o trauma de cabeça, em uma 
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população geral de pacientes, e Harris et al. (2000), em um estudo de fatores de 

risco para a pneumonia hospitalar em pacientes com trauma, na cidade de 

Washington, encontraram associação significante entre a variável trauma de cabeça 

e pneumonia hospitalar. Estudo semelhante de Papia et al. (1999), no Canadá, 

registrou porcentagens de pneumonia em doentes internados em Terapia Intensiva e 

evidenciou que nas vítimas de trauma que sobreviveram mais do que três a cinco 

dias e que tiveram infecções secundárias, o trauma de cabeça foi o que mais 

contribuiu para o casos de morte.  

Ewig et al. (2002) citam que pacientes após trauma de cabeça têm mostrado 

nítidas mudanças entre o terceiro e quarto dias de internação em relação ao 

aparecimento de microrganismos hospitalares. 

Ao analisar a associação entre os escores de ISS e a pneumonia hospitalar, 

no modelo de regressão logística, foi encontrado que, para os valores entre 19 a 22, 

ocorre um risco adicional de 82,22, com um Odds Ratio ajustado de 59,61 (p= 0,04), 

mostrando ser a faixa de valores de escore de ISS mais significante. Os estudos que  

embasaram as conclusões deste trabalho, nesta variável, foram os de Papia et al. 

(1999), que concluíram que os  pacientes infectados apresentaram média de ISS de 

30, Rodriguez et al. (1991), que encontraram média do índice de ISS para os 

pacientes com pneumonia hospitalar de 28, e Hurr et al. (1999), que destacaram que 

a média de escores para pacientes que desenvolveram infecção hospitalar com 

trauma foi de 27,6. 

Tendo em vista que valores do ISS de outros estudos se mostraram mais 

altos para a infecção em relação aos achados desse estudo, concluímos que nesta 

amostra os pacientes apresentaram o quadro de infecção com escores inferiores e, 

portanto, com nível de gravidade da lesão menor em relação aos estudos 

investigados. 

Ao usarmos variáveis relacionadas à hospitalização vimos que o tempo médio 

de permanência hospitalar no total da amostra foi de 12 dias, e que durante o 

período de 16 a 80 dias foi encontrado um risco adicional de 48,66 para 

manifestação da pneumonia. Papia et al. (1999), Hurr et al. (1999) e Jamulitrat et al. 

(2002) encontraram que a variável tempo de permanência hospitalar mostrou 

associação significante com a pneumonia, encontrando valores médios de 20, 18 e 

17 dias respectivamente. O que se pode observar sobre esta variável é que para o 
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presente estudo a média de tempo de permanência foi menor quando comparada à 

média dos autores citados. 

No estudo usando a regressão múltipla, a variável intubação traqueal e/ou 

traqueostomia associada à pneumonia revelou um risco adicional de 63,00 para o 

grupo de pacientes submetidos ao procedimento, com um Odds Ratio ajustado de 

45,68 (p < 0,01). A maioria dos procedimentos de intubação ocorreu nas primeiras 

48 horas de internação (90,6%), mostrando um caráter precoce para a ocorrência do 

procedimento e associação significante para a pneumonia. Como referência para 

esta associação temos a citação de Rodrigues et al. (1997), que afirmam que a 

intubação emergencial da via aérea eleva a incidência de pneumonia em até quatro 

vezes em relação a outros fatores. Wey (1990) afirma que a intubação traqueal 

realizada nas primeiras horas de internação é o fator mais importante para a 

pneumonia. Byers & Sole (2000) mostram em seu estudo uma característica 

diferente para suas amostras, onde para os doentes intubados precocemente a 

associação com a pneumonia não se mostrou significante. 

Associado ao uso do tubo traqueal e/ou traqueostomia verificamos que a 

ventilação mecânica foi usada em 87,5% dos casos neste estudo, e que o tempo de 

uso de 73 horas ou mais ocorreu na maioria dos pacientes (78,1%), tendo sido 

evidenciada uma incidência da pneumonia de 68% para este grupo de doentes. 

Segundo NNIS (1998) e Bochicchio et al (2004), há base para tais achados uma vez 

que os pacientes com trauma têm uma prevalência mais elevada de pneumonia 

associada ao ventilador mecânico do que outros pacientes criticamente doentes.  

Apesar de não termos considerado o uso da ventilação mecânica na análise 

multivariada, por entender ser muito evidente quando usada com a via aérea artificial 

(tubo traqueal ou traqueostomia), concluímos que as associações encontradas entre 

a variável pneumonia e procedimentos invasivos para o tratamento pulmonar levam 

a acreditar na forte associação entre mecanismos invasivos durante o tratamento do 

aparelho respiratório e desenvolvimento da pneumonia hospitalar. 

O estudo para a associação entre drenagem torácica e pneumonia mostrou 

significância para a análise univariada (p= 0,000) e durante a análise multivariada foi 

encontrado um risco adicional de 9,33 com Odds Ratio de 13,64 (p = 0,04). 

Appelgren et al. (2001) encontraram que, para os pacientes internados em Terapia 

Intensiva com trauma, a drenagem torácica mostrou um risco adicional de 3,33 para 
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o diagnóstico de pneumonia. Ao contrário dos achados acima, Papia et al (1999) não 

encontraram correlação entre a pneumonia e a drenagem durante análise múltipla. 

Os resultados deste estudo indicam que a hospitalização dos pacientes com 

trauma por acidente de transporte aumentou consideravelmente os riscos para o 

aparecimento da pneumonia hospitalar quando os mesmos se submeteram aos 

procedimentos invasivos de intubação traqueal e drenagem torácica, fato já 

registrado em outros estudos. Entretanto, na população referida vimos um 

predomínio para o trauma de cabeça, que representa a possibilidade de 

instabilidades que podem repercutir negativamente na evolução clínica do doente 

durante as primeiras horas após o trauma. O que chamou a atenção foram os 

achados relacionados ao nível de gravidade da lesão e o tempo de permanência 

hospitalar terem sido inferiores aos encontrados nos estudos levantados.  

Estes fatos apontam para a necessidade de futuros estudos de associações 

entre a pneumonia hospitalar e os diversos fatores que envolvem o trauma, a fim de 

fornecerem maiores evidências a respeito da prevenção e controle desta infecção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Pacientes com trauma, durante o período de internação hospitalar, 

apresentam como uma das infecções mais comuns a pneumonia hospitalar, sendo 

responsável pelas maiores taxas de letalidade, aumento do tempo de hospitalização 

e de custos com a internação. Não obstante, alguns trabalhos mostram que o tempo 

de hospitalização e a gravidade do trauma interferem de modo significativo para 

provocar profundos níveis de limitações funcionais após o evento, acarretando ao 

longo do tempo marcas físicas (funcionais) e emocionais, refletindo na qualidade de 

vida do paciente e de seus familiares. 

A Organização Mundial de Saúde projeta que os acidentes estarão em quarto 

lugar como causa de mortes prematuras e seqüelas de doenças não transmissíveis 

até o ano de 2020. Pode-se afirmar que temos um quadro de uma moderna 

epidemia, que assola países do mundo inteiro, configurando um conjunto de agravos 

à saúde da população (OMS, 2000). As taxas de morbi-mortalidade encontradas nos 

traumas por acidente de transporte expressam a relevância epidemiológica e social 

do problema e a necessidade de articulação entre os setores da área da saúde e da 

comunidade. 

No que se refere à equipe que assiste este doente durante seu tempo de 

internação, muito tem sido feito para minimizar as complicações oriundas do trauma. 

No Brasil tem se realizado muito para criar condições de atendimento com critérios e 

poder de resolutividade nas ações preventivas e curativas. A criação de unidades 

móveis de atendimento ao trauma, sistemas de triagem com vistas a encaminhar o 

traumatizado o mais rápido possível, unidades hospitalares especializadas na 

assistência emergencial e de cuidados prolongados, a criação de grupos de 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), o subsídio para equipamentos 

de suporte de vida, a criação de centros de reabilitação e por fim o treinamento de 

pessoal especializado para o atendimento deste doente são medidas necessárias e 

que tem se visto em centros urbanos distribuídos pelo Brasil. Várias instituições de 

pesquisa têm se empenhado em estimular projetos para a formação e capacitação 

de centros de atendimento ao doente traumatizado. 

Este estudo não pretendeu destacar todas as variáveis possíveis para o 
aparecimento da pneumonia hospitalar, mas conseguir visualizar a incidência da 
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infecção e o perfil dos pacientes com trauma estudados. Mesmo diante de 
limitações, o estudo possibilita levantar evidências sobre a manipulação destes 
doentes e suas conseqüências sob o ponto de vista de morbi-mortalidade.  

A taxa identificada e o grau de significância para as condições de alta 
referentes a óbitos, estado vegetativo e limitações graves nos pacientes que 
desenvolveram a pneumonia hospitalar sustentam a necessidade de empenho para 
medidas de controle do aparecimento desta infecção. As incidências para a 
pneumonia hospitalar na população de trauma variam extensamente, sendo 
encontradas taxas entre 22% a 44,2%. Para doentes que são internados em Terapia 
Intensiva estas taxas são maiores, podendo ser encontradas incidências de até 
74%. Este estudo identificou uma porcentagem de 15,1%, taxa inferior aos registros 
encontrados. Entretanto, dentro deste percentual, ao se associar o aparecimento da 
pneumonia com o tempo de internação, nível de gravidade das lesões e 
procedimentos invasivos para o tratamento do aparelho respiratório foi encontrada 
forte associação.  

Os resultados desta análise mostram que os pacientes desenvolveram o 
quadro de pneumonia com um tempo menor de permanência hospitalar, em relação 
aos estudos investigados, e que para os níveis de gravidade das lesões, os mesmos 
também aparecem com valores inferiores. Estas evidências também aparecem 
quanto aos procedimentos invasivos de tratamento do aparelho respiratório, onde a 
intubação traqueal mostrou um risco adicional significantemente alto e o tempo de 
realização do procedimento mostrou-se precoce em relação a outros estudos.  

Dentre os segmento(s) afetado(s) evidenciados, o trauma de cabeça foi o que 
mostrou associação significativa com a pneumonia, fato sustentado por estudos que 
apresentam os mesmos resultados e citam mudanças encontradas neste grupo de 
pacientes durante o período dos primeiros três a cinco dias, que proporcionam 
condições para o aparecimento de microrganismos hospitalares e possíveis 
complicações infecciosas. Diante do fato de encontrarmos um predomínio da 
pneumonia hospitalar neste tipo de trauma, este estudo mostra no perfil da evolução 
dos pacientes com trauma, internados na UE - HCFMRP - USP durante o período do 
estudo, necessidades de medidas invasivas de tratamento, tais como a intubação 
traqueal e ventilação mecânica, que poderiam justificar os resultados precoces da 
manifestação da infecção. Entretanto, medidas podem ser tomadas em virtude das 
evidências registradas neste estudo, o qual fornece uma linha de base para 
discussões futuras sobre a evolução da pneumonia no trauma, vendo-a como um 
evento evitável.  
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ANEXO 1 
 

 
 
Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica dos Acidentes do HCFMRP -USP 
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ANEXO 2 
 
 

 
    - HC.30.101 
 

Fonte: Serviço de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP e Setor de Vigilância Epidemiológica do HCFMRP-USP 
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APENDICE 1 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
1. Número (Ficha de Vigilância Epidemiológica)               
 

 

2. Registro do HCRP 2.  

3. Iniciais do nome: ____________  

4. Sexo                                     1- FEM     2- MASC 4.  

5.  Idade 5.    

6. Data de nascimento  6.    

7. Tipo de acidente de transporte  (CID - 10) 7. 

8. Segmento(s) afetado(s) ( CID – 10) 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

8. 

  

  

                       DADOS DE HOSPITALIZAÇÃO 
 

 

9.   Data da admissão 9. 

10. Hora da admissão 10. 

11. Dias de internação 11. 

12. Data de alta hospitalar 

13. Condições da alta (Anexo 1) 

12. 

13.  

  

INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO/PEDIÁTRICO 
            

 

14. CTI adulto                            1- SIM      2- NÃO 

 

 

14.  

 

15. Dias de internação  

 888. NÃO SE APLICA     

 999. IGNORADO 
 
 

15.  
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DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA HOSPITALAR 
 
16.     1- SIM    2- NÃO 

     

16.  

17. Dias  de internação da comprovação do diagnóstico 

888. NÃO SE APLICA 

 

17.  

EXAMES PRIMÁRIOS DE ADMISSÃO HOSPITALAR 
 
 
18. FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: (rpm) 
   

 
 
 
18. 

1. 10-29    2. >29     3. 6-9    4. 1-5    5. 0 
9.IGNORADO 

 

            
19. CIRCULAÇÃO : Pressão Arterial Sistólica (mmHg)    19.  

                                   Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg) 

20. 

                                   IGNORADO - 999   
 

21. NEUROLÓGICO : Escala de Coma de Glasgow 

(ECG) 

                                IGNORADO – 99 
 

21. 

 

      LESÕES ANATÔMICAS 
        
1. ALTERADO 
 2. NORMAL                 9. IGNORADO 
 

 

22. Cabeça 22. 

23. Face 23. 

24. Pescoço 24. 

25. Coluna Vertebral 25. 

26. Tórax 26. 

27. Abdomem/Conteúdo Pélvico 27. 

28. Extremidades :   A. Superiores     B.  Inferiores 

 

28. A.                  B. 

29. Baço 29.  
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30. Fígado 30.  

31.Outras:____________________________________

____________________________________________ 

 

 

31.  

ESCORES DE GRAVIDADE DO TRAUMA 
 
 

 

32. Revisited Trauma Score   (RTS) 32.A          32.B         32.C   

32.A-ECG    32.B-PAS    32.C-FR   9.  IGNORADO  

33. Injury Severity Score        (ISS)    33.  

  

 
DOENÇAS DE BASE 
 
1. SIM              2. NÃO            9. IGNORADO 

 

34. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 34.  

35. Diabetes Mellitus 35. 

36. Desordens neurológicas 36. 

37. Insuficiência renal crônica 37. 

38. Doença auto-imune 38. 

39. Cirrose hepática 39. 

40. Neoplasias 40.  

40.A- Outras 

AP:___________________________________ 

____________________________________________ 

40.A  

41. Tabagismo 
                               
1. SIM            2. NÃO          9. IGNORADO 

41.  
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DADOS CLÍNICOS DE INTERNAÇÃO 
 
 
42. Febre (t° > 38°C)  1. SIM             
                                    2. NÃO           9. IGNORADO 
 
 

42. 

43. Hora(s) de Internação da Febre 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA    
9. IGNORADO 

43.  

 
 
44. Secreção Pulmonar   
1. SIM 
2. NÃO                                              9. IGNORADO 
 

 
 
44.  

 
45.Hora(s) de Internação da Manifestação da 
Secreção Pulmonar 

1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA          9 IGNORADO 

 
45.  

 
46. Mudança de Aspecto da Secreção 
1. SIM           2. NÃO         
8. NÃO SE APLICA          9. IGNORADO 

 
46.  

 
47. Características da Ausculta Pulmonar 

1. COMPROMETIDA 
2. NÃO COMPROMETIDA 
9. IGNORADA    

 

 
47.  

 
48. Tipos de Ausculta Pulmonar 

1. M.V. Normal/ Ausência de R.A. 
2. M.V. Diminuido Unilateral/ Ausência de R.A. 
3. M.V. Diminuido Unilateral/ Presença de 

Estertores Creptantes (Estertores Úmidos) 
4. M.V. Diminuído Bilateral/ Presença de Estertores 

Creptantes (Estertores Úmidos) 
5. Outra Ausculta Notificada 
8. NÃO SE APLICA 
9. IGNORADO 
 

        M.V. = Murmúrio vesicular 
        R.A.  = Ruídos adventícios  
Classificação segundo TARANTINO & SARDAS (1990) 

 
48.  
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49. Hora(s) de Internação da Ausculta Pulmonar 
comprometida 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                     9 IGNORADO 
 

49. 

 
 
 
DADOS DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DA PNEUMONIA HOSPITALAR 
 

EXAMES LABORATORIAIS  

50.  1º Exame registrado após internação 
       Hemograma 1: 
      1. INFECCIOSO 
      2. NÃO INFECCIOSO 
      9. IGNORADO 
 

50. 

 
51. Hora(s) de Internação do Hemograma 1 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                      9 IGNORADO 

 
51.  

 
52.  2º Exame registrado após internação Hemograma 
2: 
      1. INFECCIOSO 
      2. NÃO INFECCIOSO 
      9. IGNORADO 
 

 

52.  

 
53. Hora(s) de Internação do Hemograma 2 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                     9 IGNORADO 

 
53.  

 
54.  3º Exame registrado após internação 
       Hemograma 3: 
      1. INFECCIOSO 
      2. NÃO INFECCIOSO,  
      9. IGNORADO 
 

 
54.  

 
55. Hora(s) de Internação do Hemograma 3 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                      9 IGNORADO 

 
55.  
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EXAME RADIOGRÁFICO 
 

 

56. Raio X torácico:   
1. ALTERADO 
2. INALTERADO 

      9. IGNORADO 
 

 
56.  

 
57. Tipo de Alteração/ Imagem Radiográfica 

1. Sem Alterações 
2. Infiltrado alveolar lobar, sem sinal de 

broncograma aéreo 
3. Infiltrado alveolar lobar, com sinal de 

broncograma aéreo 
4. Infiltrado alveolar segmentar, sem sinal de 

broncograma aéreo 
5. Infiltrado alveolar segmentar, com sinal de 

broncograma aéreo 
6. Outras Alterações 
9. IGNORADO 

Classificação segundo TARANTINO (1990) 
 

 
57.  

58. Hora(s) de Internação da Imagem Radiográfica 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                  9 IGNORADO 

58.  

 
 
 

 

EXAME(S) PULMONAR(S) INVASIVO(S) 
 

 

59. Broncoscopia 59.  
1. Confirma diagnóstico 
2. Não confirma diagnóstico 
9. IGNORADO 

 
 

 

  
60. Aspirado transtraqueal  

1. Confirma diagnóstico 
2. Não confirma diagnóstico 
9.   IGNORADO 

60.  

  
DADOS DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS DE TRATAMENTO PULMONAR 

61. Uso de intubação traqueal e/ ou traqueostomia 
1. SIM 
2. NÃO                          9. IGNORADO 

 

61. 
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62. Hora(s) de Internação da Intubação/traqueostomia 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                  9 IGNORADO 

 
 
 
62.  

 
63.  Tempo de Uso do Tubo orotraqueal/traqueostomia 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                 9. IGNORADO 

 
63.  

 
64. Uso de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) 

1. SIM 
2.   NÃO                               9.   IGNORADO 

 
64.  

 
65. Hora(s) de Internação do uso da VMI 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                  9. IGNORADO 

 
65.  

 
66. Tempo de uso da VMI 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                  9. IGNORADO 

 
66.  

 
67. Realização de aspiração da cânula oro/naso 
traqueal 
      1. SIM        2. NÃO         9. IGNORADO 

 
67. 

 
68. Realização de toracotomia             1. SIM      2. NÃO 
 

 
68.   

 
69. Realização de drenagem torácica   1. SIM    2. NÃO 

 
69. 

 
 

 

DADOS COMPLEMENTARES DE TRATAMENTO 
 

 

70. Uso de Antimicrobiano profilático 
1. SIM 
2. NÃO 
9. IGNORADO 

 
70.  

 
71. Horas de internação do início do medicamento 
1. <= 48 horas        2. de 49 a 72 horas        3. > 72 
horas 
8. NÃO SE APLICA                   9. IGNORADO 
 
72. Realização de procedimento(s) cirúrgico(s) 
   1. SIM  
   2. NÃO 

 
71.  
 
 
 
 
72.  

 


