
 



 
Pneumonia Adquirida No Hospital 

Definição                                                                                 
• Aquela que diagnosticada após 48 horas da internação e que não estava em incubação no 

momento da chegada ao hospital.  

• Mortalidade elevada 20-50%  

• A ventilação mecânica é o principal fator de risco: 
o Risco de 3% ao dia nos 1º cinco dias, 2% ao dia entre 5-10º dia  
o 90% das PNM nas UTI são associadas à ventilação mecânica (PAV) 

Patogênese  

• Troca da flora gram positiva habitual da orofaringe (Corynebacterium spp, Streptococcus sp etc) 
por gram negativos em uma semana da hospitalização. 

• Aspiração de secreções orofaringe e gástrica (imobilidade, decúbito,SNG, intubação) 

• Bacteremia, translocação bacteriana 

• Outros fatores contribuintes: tabagismo, doença debilitantes, diminuição do reflexo da tosse, 
cirurgias, obesidade, uso bloqueador H2. 

  
Etiologia 

 Os agentes etiológicos e o padrão de sensibilidade destes variam de hospital para hospital, e 
esta informação deve ser periodicamente atualizada pela SCIH.  
 

Pneumonia Hospitalar de Início Preoce: até 4 dias da internação ou de entubação 
Os agentes mais freqüentes são da flora endógena: S.pneumoniae, H.influenzae, gram negativos 
e S.aureus  sensíveis a oxacilina. 
 

Pneumonia Hospitalar de Início Tardio:> =5 dias da internação ou de  entubação. 
Geralmente as bactérias gram negativas representam a maioria dos casos, dentre elas 
Pseudomonas aeruginosas, Enterobacter spp, Klebsiella spp, E.coli spp, Serratia spp. Em alguns 
hospitais ou em determinados grupos de pacientes (paciente neurológicos, diabéticos, renais 
crônicos) os S.aureus resistentes a oxacilina são agentes freqüentes. 
 Infecções polimicrobianas são comuns (até 60%) nas PH.  
A possibilidade de Bactérias multirresistentes, como as produtoras de beta-lactamase de 
espectro ampliado (ESBL), produtoras de beta-lactamase AmpiC (grupo CESP), Acinetobacter 
spp, Sthenotrophomonas maltophilia , Burkolderia cepácia,  devem  ser consideradas  
principalmente, nas pneumonias tardias, se houve  uso prévio antimicrobiano de largo 
espectro e em pacientes com intubação prolongada. 
 

Diagnóstico  

• Clínico e Radiológico 
• Raiox  com um  novo e persistente infiltrado sugestivo de PNM 

                 Associado com pelo menos 2 dos seguintes 
o Aumento e mudança do aspecto de secreção traqueal 
o Febre ( T> 38ºC ) ou hipotermia ( T,35ºC) 
o Aumento do número de leucócitos > 12.000 ou < 4.000cel/ml 
o Piora ventilatória, considerando PaO2/FiO2 

 
• Critério microbiológico 
  Culturas positivas de secreções respiratórias na ausência dos critérios clínicos e 
 radiológico Não fazem diagnóstico de pneumonia. Podem representar apenas colonização. 

      Recomenda-se 
• Culturas semi-quantitativas  

o Aspirado de secreção traqueal com > 105 ufc/ml 
� O material para ser considerado adequado deve ter >25 polimorfonucleares     

< 10 células epiteliais por campo. 
o Lavado branco-alveolar com > 104 ufc/ml ou escovado protegido com >103ufc/ml 

• Hemoculturas: devem-se colher duas amostras de locais diferentes. 



Pode-se usar o seguinte Escore Clinico  
    Se >=6  a Probabilidade de Pneumonia é  alta 

� Febre 
� Entre 38,5 e 39,ºC: 1 ponto 
� Abaixo de 36, ºC ou acima de 39,0ºC: 2 pontos 

� Leucocitose 
� Entre 11.000 e 17.000: 1 ponto 
� Acima de 17.000: 2 pontos 

� Expectoração 
� Moderada: 1 ponto 
� Grande quantidade: 2 pontos 

� Relação PaO2/FiO2 menor que 33 
� 1 ponto 

� Raio X de tórax 
� Focos múltiplos irregulares: 1 ponto 
� Foco localizado: 2 pontos 
 

Avaliação da Gravidade  
     São consideradas graves as Pneumonias Hospitalares com 

• FR>30/min 

• FiO2>33 para SatO2>90% 

• Envolvimento multilobar ou bilateral 

• PAS <90mmHg ou PAD <60mmHg 
 
Tratamento  
 

• Pneumonia hospitalar de inicio precoce com até 4 dias de enfermaria  
Ceftriaxone 2 g 1x/dia  

• Pneumonia hospitalar de inicio precoce até 4 dias  de UTI          
Ceftriaxone 2g ev 1x/d +Gentamicina 5mg/kg/d 1x/d ou  
Levofloxacina 500mg ev 1x/dia ou 
Ampicilina +sulbactam 1,5-3g ev 6/6hs  
 

• Pneumonia de Inicio tardio com >=5 dias de internação  

• Sem usou antibiótico prévio, sem critério de gravidade 
                Ceftazidima 1-2g ev 8/8 hs ou Ciprofloxacina 400mg ev 12/12hs 
 

• Com uso prévio de antibiótico ou com critérios de gravidade ou em ventilação 
mecânica prolongada 

 O antibiótico a ser introduzido vai depender do antibiótico usado anteriormente.  
• Opções 

o Cefepime 1-2g ev 8/8hs +/- aminoglicosídeo ou 
o  Imipenem 500mg ev 6/6hs 

� Associe Vancomicina: se renal crônico, diabético, TCE 
� Associe quinolonas se em uso de corticosteróisdes em altas doses. 

 
• Considerar padrão de resistência local. Adequar se necessário  ao resultado da 

cultura quantitativa de secreção respiratória. 
 
Evolução 

Avaliar o após 3 à 5 dias  do inicio do tratamento a evolução e o  resultado da cultura 

• Se houve evolução clínica favorável em relação a  febre, leucocitose, secreção respiratória, 
oxigenação, estabilidade hemodinâmica : suspender o antibiótico após 8 de tratamento 

• Se a cultura mostrar microorganismos resistentes, mas houve melhora clínica, não é necessário 
mudar o esquema, pois o resultado pode significar colonização das vias aéreas. 

• Se houve  piora clínica o resultado da cultura pode ser utilizado para adequar o antibiótico  



• Não se deve manter, via de regra o antibiótico por mais de 14 dias, pois aumenta o risco de 
super-infecção.  

• A melhora radiológica pode ser mais tardia que a melhora clínica não sendo critério de 
manutenção do antibiótico. 

 
Diagnóstico Diferencial 

• Febre com outro foco de infecção 

• SARA 

• Embolia pulmonar 

• Insuficiência cardíaca 
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