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Medidas
simples que
salvam vidas
Pequenas mudanças na rotina
de uma Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal reduzem
risco de infecção hospitalar
entre os recém-nascidos

SAÚDE DA CRIANÇA
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urante o doutorado, o
pediatra Arnaldo Costa
Bueno implantou, na Uni-
dade de Tratamento In-
tensivo Neonatal (UTIN)

de um hospital maternidade do mu-
nicípio do Rio de Janeiro, as Potenci-
ais Boas Práticas (PBP) – mudanças
na rotina do serviço que podem acar-
retar resultados bastante positivos. O
médico, então, comparou o desem-
penho da UTIN antes e depois dessa
intervenção. Os resultados mostraram
que a correta adesão às PBP pode di-
minuir a ocorrência de infecções hos-
pitalares e os óbitos a ela associados.
Principal causa de morte na fase
perinatal (entre o momento imedia-
tamente anterior e o posterior ao par-
to), a infecção hospitalar também é
responsável por altos custos hospita-
lares no tratamento de recém-nasci-
dos e pelo aumento das taxas de
paralisia cerebral e dificuldade de
aprendizado.

“Diversos trabalhos documentam
as altas taxas de infecção hospitalar
em recém-nascidos e apontam teori-
as para explicar suas causas”, afirma
Bueno. “No entanto, são poucos os
estudos que apresentam propostas
concretas, baseadas em medidas re-
lativamente simples e de baixo custo,
que possam ser implantadas nos ser-
viços públicos de saúde com o intuito
de reverter esse quadro”, destaca o
pediatra, que defendeu a tese no Pro-
grama de Pós-Graduação em Saúde
da Criança e da Mulher do Instituto
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).

Na pesquisa, as PBP adotadas e
analisadas foram: a correta implanta-
ção e manuseio de cateteres centrais;
o início precoce da alimen-
tação enteral (por via intes-
tinal) dos recém-nascidos
com leite humano; a acurá-
cia no diagnóstico da sepse
(infecção generalizada); a
adequada higienização das
mãos; e o uso criterioso de
medicamentos (antimicrobi-
anos, corticoides e bloquea-
dores H2). A escolha dessas

PBP foi baseada em evidências cientí-
ficas e na facilidade de implantação,
dispensando investimento financeiro
adicional.

A intervenção durou cerca de oito
meses. Primeiramente, as PBP foram
apresentadas e discutidas com toda a
equipe da UTIN. Depois, os profissio-
nais receberam treinamento e, por
fim, as ações foram incorporadas às
rotinas dos médicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e nutricionistas
da Unidade. Um elemento importan-
te para o sucesso da intervenção foi o
trabalho de motivação dos profissio-
nais, que incluiu a premiação das equi-
pes com melhor desempenho na
implantação dos protocolos. “As PBP
devem ser seguidas por toda a equipe
de saúde da UTIN, e não somente pe-
los médicos. A falta de motivação dos
profissionais pode ter impactos nega-
tivos no modo de trabalhar e nos re-
sultados obtidos”, pondera Bueno.

O estudo incluiu 457 recém-nasci-
dos divididos em dois grupos: os admi-
tidos no período pré-intervenção e
aqueles internados após o início da ação
proposta. Comparados quanto aos pro-
cedimentos de diagnóstico e conduta
terapêutica em caso de sepse, os bebês
do segundo grupo apresentaram resul-
tados significativamente melhores. Após
a implantação das PBP, houve diminui-
ção do tempo de uso de antibióticos;
da quantidade de tipos e combinações
destes medicamentos utilizados por
paciente; e do número de ocorrências
de sepse clínica e de infecções hospita-
lares, tanto de origem materna quanto
de origem hospitalar. Segundo Bueno,
a redução das infecções, dos óbitos por
elas causados e dos gastos hospitalares
decorrentes dos tratamentos esteve di-

retamente relacionada à adesão da equi-
pe da UTIN às PBP.

No que se refere ao uso precoce
do leite humano na alimentação
enteral, os dados da pesquisa tam-
bém se revelaram animadores, apon-
tando um crescimento de 23,3%.
Antes da intervenção, toda a unida-
de neonatal do hospital utilizava 28,7
litros de leite humano por mês, quan-
tidade que subiu para 37,4 litros por
mês após a introdução das PBP. Foi
registrado, ainda, um aumento do
número de recém-nascidos alimenta-
dos preferencialmente com leite hu-
mano. No período pré-intervenção,
82% dos bebês alimentados por via
enteral receberam leite humano
como primeira dieta; após a interven-
ção, essa prática alcançou 100% dos
bebês incluídos na pesquisa.

De acordo com Bueno, os resulta-
dos do estudo demonstram a necessi-
dade de amplos programas para a
implantação das PBP nos serviços clíni-
cos assistenciais, especialmente no
atendimento intensivo a recém-nasci-
dos. Com os mínimos recursos finan-
ceiros aplicados na intervenção, o
pediatra constatou importantes avan-
ços na UTIN analisada, inclusive a di-
minuição do tempo de internação e do
número de bebês que fizeram uso de
ventilação mecânica. “Infelizmente,
parece já fazer parte do nosso cotidia-
no pacientes desenvolverem quadros
de sepse e correrem risco de morrer
em decorrência disso. Mas podemos
modificar esse cenário. O surgimento
de um caso de infecção hospitalar deve
sempre ser encarado como um evento
sentinela, uma ocorrência que deman-
da vigilância e é passível de prevenção”,
conclui o pesquisador.
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A motivação dos
profissionais é um
elemento fundamental
para o sucesso da
intervenção na UTI
neonatal


