
 

 

Objetivos. A gravidade dos casos de Covid-19, a dificuldade no diagnóstico rápido de 

infecções bacterianas secundárias e a sobrecarga de trabalho têm recrudescido o uso racional e 

a prescrição maciça de antimicrobianos. O presente estudo tem por objetivo avaliar o impacto 

da pandemia de Covid‐19 nas taxas das Infecções Relacionadas à Assistência à saúde (IRAS) 

e também na incidência de microrganismos multirresistentes.  

Métodos. Estudo observacional retrospectivo, incluindo todos os pacientes acima de 15 anos 

com COVID-19 confirmada, admitidos na UTI-Covid do Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná entre abril e outubro de 2020. 

Resultados. Dos 153 pacientes inclusos no estudo, 96 (62,7%) receberam tratamento para 

infecção bacteriana secundária. O número de dias entre a admissão hospitalar e o início do 

antimicrobiano foi de no máximo 18 dias e mínimo menor do que 1 dia (média 6,05; IQR 2 - 

9). O período entre a data de internação e a data da primeira cultura positiva foi de no máximo 

35 dias, mínimo de 1 dia (média 9,6 dias, IQR 5 - 12). Do total de 58 pacientes com culturas 

positivas, 17/58 (29,3%) possuíam origem no trato respiratório, 15/58 (25,8%) na corrente 

sanguínea, 17/58 (29,3%) em ambos. Haviam bactérias multirresistentes (BMR) em 48/153 

(31,3%), Acinetobacter baumannii em 29/153 (18,9%), Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina em 14/153 (9,7%), Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos em 

1/153(0,6%), Pseudomonas resistente a carbapenêmicos em 3/153 (1,9%), e Stenotrophomonas 

maltophilia resistente a sulfametoxazol/trimetoprima em 1/153 (0,6%). Enquanto a presença 

de BMR na UTI-Covid foi de 31,3%, na UTI não covid da mesma instituição no mesmo período 

obteve-se taxa de 22%. A mortalidade nos pacientes com infecções secundárias confirmadas 

ou suspeitas foi de 52,0% (letalidade por BMR de 43,7%) e nos pacientes sem infecções foi de 

31,6%.  

Conclusões: Nota-se através deste estudo um aumento expressivo tanto nas taxas de IRAS 

quanto na identificação de cepas bacterianas resistentes durante a pandemia de Covid-19, 

levando a um aumento de mortalidade e gravidade nos doentes.  


