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Objetivo: Descrever a incidência e impacto nos desfechos de infecções pulmonares
necrosantes (IPN) em pacientes com diagnóstico de pneumonia associada a ventilação
mecânica (PAV) em indivíduos com suspeita e/ou confirmação de COVID-19 em uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: Estudo observacional retrospectivo na UTI em um hospital referência COVID-19
no litoral norte de São Paulo, no período de abril de 2020 a agosto de 2021. Foram incluídos
no estudo pacientes com diagnóstico de PAV segundo os critérios estabelecidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e com presença de cavitações em
tomografia computadorizada de tórax, caracterizando pneumonia necrotizante, abscesso
e/ou gangrena pulmonar.
Resultados: Nossa população de estudo foi constituída por 104 pacientes com diagnóstico
de PAV, sendo 6 (5,7%) destes pacientes caracterizados como IPN. A taxa de mortalidade
de todos os casos de PAV foi 59,52%, sendo que dentre os caso de IPN, a taxa de
mortalidade foi de 50%. Dentre os agentes identificados em todos casos de PAV, houve
predomínio de bactérias gram-negativas (69,3%). Os principais agentes foram o
Acinetobacter baumanii (37,8%), Staphylococco aureus (23,5%), Pseudomonas auriginosa
(22,4%) e Klebsiela pneumoniae (7,1%). Das IPN, 83,3% foram causados por
Acinetobacter baumanii. O tempo médio de internação dentre os paciente com PAV sem
presença de IPN foi de 30,54 dias e dos pacientes com IPN foi de 65,66 dias.
Conclusão: Como demonstrado em nossos resultados a IPN são potenciais complicações
em pacientes com COVID-19 corroborando as características de comprometimento
vascular e infeccioso comum da infecção viral e bacteriana secundária, podendo impactar
principalmente no tempo de permanência hospitalar.

