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etiologia e Fatores de risco de pneumonia  
Associada à Ventilação Mecânica em  

Unidade de terapia intensiva pediátrica*
Etiology and Risk Factors for Ventilator-Associated Pneumonia in Paediatric Intensive Care Unit
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SUMMARY
BACKgroUnd And oBJetiVeS: To investigate the etiology, microbiologic criteria and risk factors for ventilator-associated 
pneumonia.
MetHodS: The study prospective was realizated including 38 mechanically ventilated children, cared in the Pediatric In-
tensive Care Unit of the Clinic Hospital, Federal University of Uberlandia; the clinical-cirurgic unit of the university hospital 
tertiary, through quantitative cultures of endotracheal aspirates in regular intervals. 
reSUltS: Seventeen children had clinical signs and radiographic evidences of pneumonia, from whom four (23.5%) showed 
negative microbiological tests. The incidence of ventilator-associated pneumonia. was 34.2% and the mortality rate 23.1%. 
Klebsiella pneumoniae (44.4%) and Staphylococcus aureus methicillin resistant (MRSA) (33.3%) were the most frequent 
pathogens in the early onset and late onset ventilator-associated pneumonia, respectively. Three strains of K. pneumoniae 
belonged to the extended spectrum β-lactamase producer (ESBL) phenotype. Inspite the mean time of hospitalization (17.4 
versus 14.4 days), time of mechanical ventilation (8.5 vs 7.4 days) and others risk factors were more associated to pneu-
monia, significant difference was not found among risk factors when comparing groups ventilator-associated pneumonia 
developed to those did not develop the syndrome. 
ConClUSionS: Ventilator-associated pneumonia were shown to be frequent, serious, and usually associated to K. pneu-
moniae and S. aureus in the early onset and late onset ventilator-associated pneumonia, respectively, difference was not 
found among risk factors when comparing groups, and quantitative culture of endotracheal aspirate may be an important 
tool that allows a better approach in these patients.
Key Words: endotracheal aspirate, mechanical ventilation, pneumonia

mbora a literatura seja muito rica sobre pneumo-
nias hospitalares em pacientes críticos adultos sob 
ventilação mecânica1-3, em crianças ela é escassa4,5, 

apesar da presença de prótese ventilatória nos dois grupos 
etários, principal fator predisponente para pneumonias4. 

A definição de pneumonia hospitalar segundo o Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC)6, inclui critérios 
clínico-radiológicos e microbiológicos1. Considerando a 
baixa especificidade dos primeiros em pacientes adultos1-3, a 
utilização de dados microbiológicos é recomendada por per-
mitir uma abordagem terapêutica mais especifica com melhor 
prognóstico1,3. As dificuldades de execução de broncofibros-
copia para coleta de espécimes minimamente contaminados 
como o lavado bronco-alveolar (BAL) e o escovado protegido 
(PSB) tornam sua utilização difícil em países como o Brasil7. 
O uso do aspirado endotraqueal (AE) é uma alternativa factí-
vel e menos invasiva no diagnóstico de pneumonia associada 
à ventilação mecânica (PAV)3,8,9, apesar de resultados de cul-
turas quantitativas demonstrarem de moderada a alta sensi-
bilidade e geralmente uma baixa especificidade1. Jourdain e 
col.10 sugerem que a melhor acurácia no diagnóstico de PAV 
utilizando cultura do AE ocorre com o ponto de corte de 106 

unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/mL). 
A principal indicação de ventilação mecânica (VM) em 

crianças, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é a 
falência respiratória (FR) induzida por pneumonias comu-
nitárias, para as quais há uma tradição de uso empírico de 
antibióticos no tratamento, resultando entre outros aspectos, 
em alterações na microflora e aumento no risco de desenvol-
vimento de super infecção pulmonar7 

Os objetivos deste trabalho foram investigar a etiologia, 
critérios microbiológicos e fatores de risco para o desenvol-
vimento de PAV em crianças submetidas à ventilação mecâ-
nica, internadas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 
(UTI-P) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 
Uberlândia (HC-UFU).

MÉtodo

Foi realizado um estudo prospectivo na UTI-P do HC-
UFU, no período de setembro de 2001 a maio de 2002, in-
cluindo 38 crianças submetidas à ventilação mecânica por 
um período superior à 48 horas, de um total de cerca de 
100 crianças internadas na Unidade no período estudado, 
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com a maioria do sexo feminino e idade entre 29 dias e 2 
anos, das quais 13 desenvolveram PAV diagnosticada por 
critérios clínico-radiológicos e microbiológicos e 25 não 
apresentaram este diagnóstico. Foram realizadas culturas 
quantitativas de AE dos pacientes nas primeiras 24 horas 
de internação, três dias e intervalos semanais até a extuba-
ção, óbito ou alta hospitalar, segundo estudo de dinâmica 
de colonização realizado na Unidade como parte de tra-
balho de dissertação de mestrado (dados não publicados). 
Foi preenchida uma ficha para cada criança contendo 
características demográficas, fatores de risco intrínsecos 
(idade, condição clínica, tempo de internação hospitalar) 
e extrínsecos (uso de antimicrobianos, dispositivos invasi-
vos, tempo de ventilação mecânica, re-internações / trans-
ferências ). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
do HC-UFU, além do consentimento prévio e informado 
assinado pelos familiares dos pacientes. Quanto à análise 
da gravidade dos pacientes, é realizado o PRISM na Uni-
dade, entretanto, devido ao pequeno número da amostra, 
não foi contabilizado neste estudo.

deFinição de pneUMoniA e ColonizAção

Pneumonia
Presença de critérios clínico-radiológicos (aparecimento 

ou modificação de secreção respiratória, febre, hipotermia, 
leucocitose, taquicardia/bradicardia e aparecimento ou mo-
dificação de imagem radiológica com infiltrado ) segundo o 
CDC6 definidos pela equipe médica da Unidade e critérios 
microbiológicos por contagens ≥ 106 UFC/mL no AE10,11 de-
finidos pelo laboratório de Microbiologia da Universidade 
Federal de Uberlândia

Colonização do Trato Respiratório Inferior
Presença ou ausência de critérios clínico-radiológicos e 

contagens ≤ 106 UFC/mL no AE ou cultura com contagens ≥ 
106 UFC/mL no AE na ausência de critérios clínicos11.

As pneumonias foram consideradas como:
• Comunitárias – infecção presente quando da internação 

no hospital /UTI12;
• Hospitalares – infecção que se manifesta após 48 a 72 

horas de internação12, incluindo as PAV, que especificamente 
estão ausentes no momento da intubação traqueal e se ma-
nifestam após 48 horas nos pacientes ventilados mecanica-
mente5. 

No diagnóstico de PAV, foi considerada ainda a história 
clínica do paciente, o patógeno isolado12 e o tempo de mani-
festação de quatro dias foi adotado para sua classificação em 
precoce e tardia3,9,13.

proCediMentoS MiCroBiológiCoS

A secreção traqueal obtida por aspiração com sonda, 
utilizando-se técnicas assépticas, foi diluída (1/10, 1/100) em 
solução fisiológica, e volumes de 0,1 mL destas diluições, sub-
cultivados em agar Sangue, MacConkey, Manitol Salgado e 
Sabouraud com cloranfenicol (16 µg/mL), seguindo-se a iden-
tificação dos recuperados pelos testes clássicos14 e avaliação 
de susceptibilidade aos antibióticos in vitro segundo o Natio-
nal Committe for Clinical Laboratory Standards” (NCCLS)15.

AnáliSe eStAtíStiCA 

Foram utilizados os testes Qui-quadrado, Exato de Fisher 
e t de Student do programa Statistica 4.5 for Windows16 e Epi 
– Info Versão 5.017, com índice de significativo de p < 0,05.

reSUltAdoS

As 38 crianças incluídas nesta investigação foram intuba-
das e submetidas à VM por desenvolverem falência respirató-
ria, entretanto, apenas 39,5% apresentaram FR como indica-
ção de UTI, seguida por sofrimento cerebral difuso (23,7%) e 
choque séptico (10,5%) (Tabela 1). Comparando-se o critério 
de diagnóstico de PAV mais tradicional1,9 (critério clínico-ra-
diológico) com o adotado no estudo (critério clínico-radio-
lógico e microbiológico), de 17 crianças que apresentaram 
manifestações clínico-radiológicas de pneumonia; em quatro 
(23,5%) não foi possível a confirmação microbiológica, cons-
tituindo os falso-negativos microbiológicos da tabela 2, tota-
lizando 13 casos de PAV diagnosticada clínico-radiológica e 
microbiologicamente entre os 38 pacientes (34,2%). Das oito 
crianças que apresentaram diagnóstico microbiológico sem 
o clínico-radiológico (falso-positivo microbiológico), seis de-
monstraram alteração do nível de consciência.

Os fatores de risco analisados neste estudo (Tabela 3), 
não demonstraram diferenças estatísticas significativas entre 
os dois grupos, embora valores mais elevados fossem obser-
vados nas crianças que desenvolveram PAV, com destaque 
para o tempo de internação no hospital , tempo de ventilação 
mecânica, re-internações, uso prévio de antibióticos e mais 
de três procedimentos invasivos, assim como evolução para 
óbito (23,1% vs.16%).

Entre os 13 episódios de PAV, seis foram classificados 
como precoces (< 4 dias) e sete como tardios (≥ 4 dias), sendo 

Tabela 1 – Distribuição das Crianças Submetidas à  
Ventilação Mecânica, Segundo sua indicação de Uti.

Indicação de UTI Número de Pacientes %
Insuficiência respiratória aguda 15 39,47
Sofrimento cerebral difuso 09 23,68
Choque séptico 04 10,53
Politraumatizado 04 10,53
Choque hemodinâmico 03 07,89
Pós-operatório imediato 03 07,89
Total 38 100,00

Contagem ≥ 106 
UFC/mL *

Pneumonia
(critérios clínicos/radiológicos) Total

N (%)Sim
N (%)

Não
N (%)

Sim 13 (76,47) 8 (38,09) 21 (55,26)
Não 4 (23,52) 13 (61,90) 17 (44,74)
Total 17 (100) 21 (100) 38 (100)

Tabela 2 – Distribuição das Crianças com Prótese  
Ventilatória, Segundo a Presença ou Ausência de  

pneumonia e a densidade Bacteriana do Aspirado traqueal.

Sensibilidade - 76,5%, Especificidade - 61,9%, Valor preditivo positivo - 61,9%, 
Valor preditivo negativo -76,5%
*unidades formadora de colônia/mililitro
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associados à família Enterobacteriaceae (66,7%), com desta-
que para Klebsiella pneumoniae (44,4%), no primeiro grupo e 
à Staphylococcus aureus (33,3%) nas formas tardias (Tabela 
4). A presença de patógenos multiresistentes foi observada 
em 42,8% das amostras da família Enterobacteriaceae, desta-
cando-se dois casos de PAV precoce e um de tardia associa-
dos a cepas de Klebsiella pneumoniae com fenótipo produtor 
de β lactamase de espectro estendido (ESBL); sendo observa-
da a presença de Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(MRSA) apenas nas PAV tardias.

diSCUSSão

A PAV é uma das complicações mais comuns em crian-
ças intubadas4 e de difícil diagnóstico2,3,19. A utilização de 
critérios microbiológicos no seu diagnóstico aumenta a es-
pecificidade, mas é dependente do uso de espécimes clínicos 
minimamente contaminados, como o BAL e PSB3. Embora 
as contagens microbianas a partir do AE apresentem uma 
menor especificidade, podem estar correlacionadas com às 
obtidas pelo BAL e PSB, sugerindo que este método, que é 
menos invasivo e de custo mais baixo, por não exigir broncos-
copia, representa uma alternativa importante no diagnóstico 
de PAV3,12,13. 

Jourdain e col.10 relataram um aumento na especificidade 

(84%) utilizando o ponto de corte de 106 UFC/mL, quando 
comparado com a especificidade de 66% obtida com o ponto 
de corte de 105 UFC/mL. Marquete e col.18 também descre-
veram uma alta especificidade (83%) com o ponto de corte 
de 106 UFC/mL para o AE. Nossos resultados, utilizando-se 
um corte de 106 UFC/mL para confirmação de PAV, com-
parando-se com o critério de diagnóstico tradicional (clíni-
co/radiológico), demostraram uma sensibilidade de 76,5% e 
especificidade de 61,9%, inferiores aos já referidos, mas cor-
respondentes a valores referidos em outros trabalhos5. Entre 
os oito pacientes com resultado falso-positivo microbiológi-
co, a detecção de um número elevado de bactérias no trato 
respiratório pode ser justificado pela alteração do nível da 
consciência em 75% dos casos, resultando em aspiração de 
secreções do trato respiratório superior, como usualmente 
relatado em adultos20,21. Entretanto, nenhum destes casos 
apresentou critérios clínicos/radiológicos de PAV, diferente 
do observado na população adulta, entre os quais os resulta-
dos falso-positivos são usualmente associados à síndrome da 
resposta inflamatória sistêmica e outras pneumopatias, como 
neoplasias e embolia pulmonar7,8. Por outro lado, os quatro 
resultados microbiológicos falso-negativos podem resultar da 
terapia antibiótica instituída que resultou em evolução favo-
rável de três crianças.

Há poucas publicações sobre PAV em crianças, ao contrá-

Tabela 3 – Fatores de Risco Associados ao Desenvolvimento de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).

Fator de risco Pacientes com PAV
(N =13 )

Pacientes sem PAV
(N=25) p

Idade (meses)* 34,75 ± 48,72 32,22((38,47) 0,66
Sexo 0,98

Masculino 6 (46,15%) 10 (40%)
Feminino 7 (53,85%) 15 (60%)

Tempo de internação (dias)* 17,42 ± 16,72 14,40 ((10,64) 0,51
Tempo de ventilação mecânica (dias)* 08,46 ± 5,69 07,44 ((8,37) 0,72
Re-internações / transferências 10 (77%) 12 (48%) 0,17
Uso prévio de antibióticos 09 (69,23%) 09 (36%) 0,10
Procedimentos invasivos

≥ 3 12 (92,31%) 22 (88%) 0,88
< 3 01 (7,69%) 03 (12%)

*Valores expressos pela Média ± DP

Microrganismo (N) PAV
Precoce (número %) Tardia (número %)

Bacilos Gram-negativos (10) 7 (77,7) 3 (50)
Enterobacteriaceae (7) 6 (66,6) 1 (16,6)
K.pneumoniae (5) 4 (44,4) 1 (16,6)
Outras (2) 2 (22,2) -
Não-fermentadores (3) 1 (11,1) 2 (33,3)
P. aeruginosa (2) 1 (11,1) 1 (16,6)
Acinetobacter spp. (1) - 1 (16,6)
Cocos Gram-positivos (5) 2 (22,2) 3 (50)
S.aureus (4) 2 (22,2) 2 (33,3)
SCN (1) * - 1 (16,6)
Total 9 6

Tabela 4 – Microrganismos Associados à Etiologia de PAV Precoce e Tardia.

*Staphylococcus coagulase negativo



rBti - Revista Brasileira Terapia Intensiva124

RBTI / Artigo originAl - pediAtriA

rio do observado em adultos, nos quais a incidência em pa-
cientes críticos varia entre 8% e 68%22. Neste estudo registrou 
uma taxa de PAV de 34,2%, semelhante à observada (32,2%) 
em um estudo realizado na Índia23. Este tipo de pneumonia é 
associada à alta mortalidade, cerca de 50%, tanto em crian-
ças4,23, quanto em adultos20. Nesta casuística, a proporção de 
crianças com PAV que evoluiu para óbito foi de 23,1%, sem 
diferença significativa quando se comparou ao grupo sem 
pneumonia (16%), como relatado em outros trabalhos23. 

Na avaliação dos fatores de risco, vários estudos13,23 verifi-
caram que internação prolongada na UTI e tempo maior de 
VM aumentam significativamente a incidência de PAV. Os fa-
tores predisponentes analisados neste estudo não demonstra-
ram diferenças estatísticas significativas entre os dois grupos, 
embora sua maioria apresentassem valores mais elevados nas 
crianças que desenvolveram PAV. A presença de sonda naso-
gástrica, alimentação enteral e o uso de anti-ácidos potencia-
liza a colonização orofaríngea e gástrica, aumentando o risco 
de pneumonia20, estes fatores não foram analisados neste tra-
balho, devido ao pequeno número da amostra.

Bacilos Gram-Negativos são os patógenos mais comuns 
na etiologia de pneumonias, incluindo PAV em adultos20,24 e 
em crianças23 , fato também observado neste estudo.

A participação de bactérias multiresistentes aos antimi-
crobianos é extremamente usual em pneumonias em pacien-
tes críticos adultos20,25. Como referido anteriormente, nossos 
resultados revelaram 42,8% de amostras da família Entero-
bacteriaceae resistentes a dois ou mais grupos de antibióticos. 
É importante salientar que três crianças apresentaram PAV 
com etiologia atribuída à K. pneumoniae do fenótipo ESBL. 
A importância epidemiológica destes microrganismos, diante 
da sua potencialidade de disseminação dos plasmídeos asso-
ciados a esta resistência, é bem conhecida26.

A classificação das pneumonias em precoces e tardias é 
baseada no tempo de manifestação e na sua etiologia, com 
as últimas, associadas às bactérias resistentes aos antibióti-
cos3,9. Na nossa investigação, entre as quatro estafiloccocias, 
duas amostras de S. aureus susceptíveis e duas de resistentes 
à meticilina foram responsáveis pelas PAV precoces e tardias, 
respectivamente.

Esses resultados demonstraram que as PAV em crianças 
apresentaram uma incidência (34,2%) e mortalidade (23,1%) 
significativas, com participação expressiva de bactérias resis-
tentes, não houve diferença de fatores de risco entre os pa-
cientes que desenvolveram e os que não desenvolveram PAV, 
considerando-se as dificuldades inerentes ao diagnóstico de 
PAV, incluindo a complexidade da execução da broncoscopia 
para coleta de espécimes clínicos minimamente contamina-
dos, a utilização de cultura de AE em crianças, pode ser uma 
importante alternativa que permitiria uma melhor aborda-
gem nestes pacientes.

Abreviações
AE – aspirado endotraqueal
BAL – lavado bronco-alveolar
CDC – Centers for Disease Control and Prevention
ESBL - β- lactamase de espectro estendido
FR – falência respiratória
HC-UFU – Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

de Uberlândia

K. pneumoniae – Klebsiella pneumoniae
MRSA – Staphylococcus aureus resistente à meticilina
NCCLS – National Committe for Clinical Laboratory 

Standards
PAV – pneumonia associada à ventilação mecânica
PSB – escovado protegido
S. aureus – Staphylococcus aureus
UFC/mL – Unidades formadoras de colônia por milili-

tro
UTI-P – Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
VM – Ventilação mecânica

reSUMo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Investigar a etiologia, 
critérios microbiológicos e fatores de risco de pneumonias as-
sociadas à ventilação mecânica

MÉTODO: Foi realizado um estudo prospectivo, incluin-
do 38 crianças sob ventilação mecânica, internadas na Uni-
dade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de Uberlândia, uma unidade clíni-
co-cirúrgica de um hospital de ensino de assistência terciária; 
por meio de culturas quantitativas de aspirado endotraqueal 
em intervalos regulares. 

RESULTADOS: A presença de manifestações clínicas e 
radiológicas de pneumonia ocorreu em 17 crianças, sendo 
que em quatro delas (23,5%) não houve confirmação micro-
biológica. A incidência de pneumonia associada à ventilação 
mecânica foi de 34,2% e a mortalidade de 23,1%. Os agentes 
etiológicos mais freqüentes nas pneumonias precoces foram 
Klebsiella pneumoniae (44,4%), com destaque para o fenótipo 
produtor de β-lactamase de espectro estendido (ESBL), nos 
dois tipos de pneumonia, e Staphylococcus aureus (33,3%) re-
sistente à meticilina na forma tardia. Não foram encontradas 
diferenças significativas entre os fatores de risco analisados, 
quando comparou-se os grupos que desenvolveram e não, 
pneumonia associada à ventilação mecânica, apesar dos tem-
pos de internação hospitalar (17,4 versus. 14,4 dias) e de ven-
tilação mecânica (18,5 versus 7,4 dias), dentre outros fatores 
de risco, serem mais associados aos casos de pneumonia. 

CONCLUSÕES: As pneumonias associadas à ventilação 
mecânica foram freqüentes, graves, com participação expres-
siva de K. pneumoniae e S. aureus nas PAV precoces e tardias, 
respectivamente, não houve diferença de fatores de risco en-
tre os pacientes que desenvolveram e os que não desenvolve-
ram PAV, e a utilização da cultura quantitativa do aspirado 
endotraqueal pode permitir uma melhor abordagem nestes 
pacientes.

Unitermos: aspirado endotraqueal, pneumonia, ventila-
ção mecânica
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