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RESUMO
O gênero bacteriano Acinetobacter, em especial a espécie Acinetobacter
baumanni, encontra-se no topo da lista proposta pela Organização Mundial de
Saúde como microrganismo prioritário do ponto de vista da necessidade de
pesquisas relativas ao desenvolvimento de novos antimicrobianos. Ademais,
trata-se de uma espécie frequentemente envolvida em infecções relacionadas
à assistência à saúde e sua presença no ambiente hospitalar configura um
fator de risco para transmissão desse patógeno de forma cruzada. Nesse
cenário, foi objetivo realizar uma revisão sistemática com o intuito de avaliar a
possível relação causal entre a prevalência do A. baumanni nas superfícies
hospitalares e sua transmissão cruzada para pacientes internados. Para tal, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica em alguns bancos de dados científicos,
utilizando descritores e idiomas específicos e estabelecendo o período de
tempo e os critérios de inclusão e exclusão. Após análise e seleção das
publicações encontradas, apenas cinco estavam aptas a serem incluídas nessa
pesquisa. Após análise das publicação selecionadas, foi possível observar que
pesar dos indícios apresentados nas pesquisas sobre a ocorrência de
infecções cruzadas, nenhuma estabelece uma relação causal com a presença
do Acinetobacter sp. no ambiente hospitalar.
Palavras-chave: Acinetobacter; superfícies hospitalares; infecção cruzada.
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ABSTRACT

The bacterial genus Acinetobacter, especially Acinetobacter baumannii, is at
the top of the list proposed by the World Health Organization as a priority
microorganism that needs research regarding the development of new
antimicrobials. In addition, it is a species frequently involved in infections related
to health care and this presence in the hospital environment is a risk factor for
the transmission of this pathogen cross-linking. In this scenario, the objective
was to carry out a systematic review in order to evaluate the possible causal
relationship between the prevalence of A. baumannii in hospital surfaces and a
cross-over transmission for hospitalized patients. For this purpose, a
bibliographic search was carried out in some scientific databases, using specific
descriptors and languages and establishing the period of time and the criteria of
inclusion and exclusion. After analyzing and selecting the publications found,
only five were fit to be included in this research. After analyzing the selected
publications, it was possible to observe that despite the evidence presented in
the research on the occurrence of cross infections, none establishes a causal
relationship with the presence of Acinetobacter sp. in the hospital environment.
Keywords: Acinetobacter; hospital surfaces; cross infection.
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1. INTRODUÇÃO

As doenças infecciosas que dizimaram populações ao longo da
história da humanidade formam o grupo de enfermidades que mais causaram
impacto demográfico devido às epidemias que ocorreram durante vários
séculos. Atualmente, nos setores onde se encontram os pacientes mais
gravemente enfermos como a unidade de terapia intensiva (UTI), os patógenos
mais resistentes aos antimicrobianos são uma verdadeira ameaça aos
indivíduos cuja saúde já se encontra debilitada. Esses patógenos são capazes
de se disseminarem rapidamente entre os indivíduos nessas unidades,
causando grandes surtos. Um grupo de bactérias que vem ganhando destaque
nesse cenário é o gênero Acinetobacter (Costa, KG. et al., 2010).
As

espécies

do

gênero

Acinetobacter

foram

consideradas

oportunistas por várias décadas e, dessa forma ignoradas como agentes
patogênicos importantes (Guillou, J. et al., 2005). Contudo, nas últimas duas
décadas, as espécies desse gênero vêm emergindo como patógenos
importantes na ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde –
(IRAS), com destaque para a espécie Acinetobacter baumannii (Costa, KG. et
al., 2010).
Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou sua
primeira lista de “patógenos prioritários” resistentes a antibióticos, composta de
12 bactérias discriminadas em gênero e/ou espécie que representam a maior
ameaça à saúde humana. Ainda de acordo com a OMS, o grupo mais crítico
incluía bactérias multirresistentes, de enorme patogenicidade e consideradas
ameaças à saúde humana,

particularmente, a pacientes internados e em

especial aqueles fazendo uso de dispositivos como ventiladores e cateteres
venoso. Nesse cenário, a espécie A. baumannii encontra-se em destaque
(Tacconelli et al., 2018).
Algumas características marcantes dessa espécie, como sua
capacidade

de

causar

infecções

oportunistas,

desenvolver

resistência

antimicrobiana e sobreviver sob condições ambientais adversas, contribuíram
para o seu sucesso no meio hospitalar (Santos, NQ. et al., 2018). Cepas de A.
baumannii vêm sendo descritas apresentando um perfil de resistência a
múltiplas drogas, incluindo carbapenêmicos e cefalosporinas de terceira
11

geração (as melhores opções disponíveis para o tratamento de bactérias
resistentes a múltiplas drogas), tornando muito difícil o tratamento de infecções
causadas por essa espécie (Tacconelli et al.,2018). Essas espécies são
responsáveis por muitas infecções graves como sepse e pneumonia, bem
como infecções respiratórias, infecções supurativas em qualquer órgão,
incluindo pulmões, trato urinário, pele e partes moles, dentre outras
enfermidades (Bush, K. et al., 2018).
Além disso, em se tratando do ambiente hospitalar, fontes
hospitalares inanimadas também são consideradas importantes reservatório de
patógenos e apresentam importante papel na disseminação desses. Nas
superfícies hospitalares já foram encontradas a presença de Acinetobacter sp.
por períodos prolongados de até 5 meses (Hanlon, GW. et al., 2005; Fournie,
PE.

et

al., 2006). As

superfícies

mais comuns foram

ventiladores,

equipamentos de sucção, colchões, travesseiros, umidificadores, grades de
cama, leito de cabeceira, dentre outros objetos (Paterson, DL. et al., 2003).
Além das superfícies inanimadas, espécies de Acinetobacter podem persistir
como contaminantes das mãos dos profissionais de saúde (Hanlon, GW. et al.,
2005). É sabido que podem colonizar tanto a pele

como o intestino de

funcionários de hospitais e de pacientes (Bergogne-Berezin et al., 2008). Um
estudo recente destacou a importância da contaminação superficial e sugeriu
uma ligação causal para a infecção subsequente do paciente (King, M-F. et al.,
2016).
Assim, nessa perspectiva de averiguar uma possível relação causal
entre a presença de Acinetobacter sp. em superfícies inanimadas e infecções
hospitalares, o presente estudo se propôs realizar uma revisão sistemática
abordando a prevalência de Acinetobacter sp. em superfícies hospitalares e
sua possível associação com infecções cruzadas em pacientes hospitalizados.
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1.1 O gênero Acinetobacter sp.

O gênero bacteriano abordado neste trabalho são pertencentes ao
filo Proteobacteria,

apresentam-se

como cocobacilos, Gram-negativos

aeróbios, não fermentativos, imóveis, não fastidiosos e catalase-positivos (Lin e
Lan, 2014).
Por serem consideradas bactérias ubíquas, são encontradas na
natureza (solo, água) e também nas mais diversas superfícies. Humanos e
animais podem transportá-las como comensais da pele, da garganta,
ocasionalmente do trato digestivo e da maioria das áreas úmidas do corpo
(Bergogne-Berezin et al., 1987).
Este gênero compreende 26 espécies nomeadas e nove espécies
genômicas.

Destas,

quatro

espécies

de

Acinetobacter

(Acinetobacter

calcoaceticus, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter pitti e Acinetobacter
nosocomialis) são referidas como complexo A. baumannii-calcoaceticus por
apresentarem características fenotípicas análogas (Howard et al., 2012). Entre
as espécies de Acinetobacter, o A. baumannii é o membro mais importante
associado a infecções hospitalares em todo o mundo (Lin e Lan, 2014).
A maioria das infecções causadas por A. baumannii ocorre em
pacientes críticos em ambiente de UTI (Fournier e Richet, 2006) e são
consideradas pela literatura como um patógeno emergente, sendo identificado
em diversas infecções hospitalares em UTIs (Gaspar, MDR. et al., 2012).
A resistência a antibióticos pode conferir a certas cepas de A.
baumannii uma vantagem seletiva em um ambiente onde microrganismos são
confrontados com a exposição extensiva a antimicrobianos. Foi observado que
as taxas de resistência em cepas de A. baumannii epidêmicas são
significativamente maiores do que em cepas esporádicas de A. baumannii
(Dijkshoorn et al., 1996).
Além disso, a frequência de infecções por A. baumannii adquiridas
na comunidade têm aumentado gradualmente (Lin e Lan, 2014). Vários fatores
de virulência foram identificados por análises genômicas e fenotípicas,
incluindo

porinas

de

membrana

externa,

fosfolipases,

proteases,
13

lipopolissacarídeos (LPS), polissacarídeos capsulares, sistemas de secreção
de proteínas e sistemas quelantes de ferro (Antunes et al., 2011; McConnell et
al. 2013 e Lin e Lan, 2014).

1.1.2 Patogênese das infecções por Acinetobacter baumannii

Vários fatores de virulência bacteriana são necessários para a
patogênese das infecções causadas por A. baumannii. Esses fatores permitem
que os microrganismos colonizem/infectem o hospedeiro eficientemente
(Cerqueira et al., 2011; Peleg et al., 2011). Considerando que este é um
microrganismo multirresistente, a identificação dos fatores de virulência e os
mecanismos de patogenicidade poderiam contribuir para o desenvolvimento de
novas alternativas terapêuticas para o controle de infecções por Acinetobacter
(Roca, I. et al., 2012).
A adesão às células hospedeiras representa o passo inicial de
colonização ou infecção. Durante a colonização, as bactérias podem formar
microcolônias que resultam em uma comunidade microbiana altamente
estruturada, chamada biofilme. O biofilme constitui uma comunidade estrutural
de múltiplas células bacterianas associadas a uma superfície biótica ou
abiótica, encerrada em uma matriz polimérica (composta de carboidratos,
ácidos nucléicos, proteínas e outras macromoléculas (Costerton, JW. 1995).
Sendo

este,

um

mecanismo

protetor

para

a

sobrevivência

desses

microrganismos em ambientes hostis, incluindo no hospedeiro, durante o
processo

infeccioso.

Estas bactérias tornam-se

mais resistentes

aos

estressores antimicrobianos e antissépticos e, portanto, a capacidade de
produzir biofilmes representa um importante fator de virulência (Donlan, R.
2002)
Em um estudo recente, Espinal et al. (2012) realizaram ensaios para
avaliar a capacidade de sobrevivência de cepas de A. baumanni formadoras e
não formadoras de biofilme na superfície de lamínulas de vidro. Os tempos de
sobrevivência para as linhagens formadoras de biofilme foram maiores que
para as não formadoras de biofilme, demonstrando que o biofilme contribui
para a persistência de A. baumanni no ambiente.
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Além do biofilme, outros fatores de virulência podem ser destacados,
como lipopolissacarídeo, proteínas de membrana externa (OMPs), da família
OmpA, a qual é a proteína de superfície mais abundante envolvida na
aderência e invasão de células epiteliais (Gaddy et al., 2009); fatores
superficiais das vesículas da membrana externa (OMVs), as quais medeiam a
aderência às células hospedeiras, e internalizam componentes vesiculares;
Fosfolipase D, um fator de virulência que é necessário para níveis de
patogenicidade do tipo selvagem e também é um alvo potencial para o
tratamento terapêutico de infecções por Acinetobacter (Jacobs et al., 2010) e
proteínas de ligação à penicilina (PBPs), dentre outros.

1.1.3 Acinetobacter baumannii multirresistente

Atualmente, a Acinetobacter baumannii está emergindo como causa
de numerosos surtos globais, devido ao crescimento das taxas de cepas
resistentes aos antimicrobianos, especialmente nas infecções que ocorrem nas
UTIs (Perez et al., 2007). A espécie tem sido foco de atenção da comunidade
médica e científica. A sua permanência em ambientes hospitalares, a relação
que estabelece com o hospedeiro e a multirresistência a quase todas as
classes de antimicrobianos, exibindo taxas sempre crescentes de resistência,
converteu-o num dilema para a saúde pública, agravado pela falta de opções
terapêuticas (Santos, N. 2012).
Em estudos de caso-controle, o uso de antibióticos foi o fator de
risco mais comum descrito em mais de 50% dos estudos (Falagas et al., 2006).
Carbapenêmicos e cefalosporinas de terceira geração foram os antibióticos
mais

implicados,

seguidos

por

fluoroquinolonas,

aminoglicosídeos

e

metronidazol. Um fator de risco mais comumente apontado nesses estudos foi
o uso de ventilação mecânica, descrita em 25% dos estudos (Falagas et al.,
2006). Outros fatores de risco incluíram a permanência na UTI, tempo de
internação na UTI, a gravidade da doença, sexo, certas intervenções
terapêuticas como traqueostomia, hidroterapia, transfusões e colocação de
cateteres venosos arteriais e centrais, cateteres de Foley, dentre outros
(Falagas et al., 2006).
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O acúmulo de vários mecanismos de resistência em A. baumannii
diminuiu gradualmente o número de classes de antibióticos disponíveis para o
tratamento de infecções por esta bactéria na prática clínica (Lee et al 2006). O
principais mecanismos de resistência apresentados por essa espécie
bacteriana

são:

β-lactamases

(inativação

de

β-lactâmicos),

enzimas

modificadoras de aminoglicosídeos (principal mecanismo pelo qual A.
baumannii confere resistência aos aminoglicosídeos.), bombas de efluxo (estão
associadas à resistência contra muitas classes diferentes de antibióticos, como
o imipenem e tigeciclina), alteração na permeabilidade da membrana através
de mutações que ocorrem nas porinas, as quais formam canais que permitem o
transporte de antibióticos através da membrana externa e modificações de
sítios-alvo (Lee et al 2006).

1.1.4 Prevalência de A. baumannii em superfícies hospitalares

Para estabelecer um processo infeccioso, o primeiro passo reside na
capacidade de um microrganismo penetrar no hospedeiro e iniciar a infecção.
Desse modo, o contato inicial depende da capacidade do microrganismo de
aderir e sobreviver nas superfícies mucosas do hospedeiro. A aderência
bacteriana geralmente é um processo específico que envolve as adesinas,
estruturas na superfície da bactéria que interagem com os receptores
complementares na superfície da célula hospedeira. As adesinas bacterianas
incluem fímbrias (pili), polissacáridos capsulares ou componentes da parede
celular (Rosenberg et al., 1982; Rosenberg et al., 1983).
Em se tratando da adesão às superfícies inanimadas, observa-se
que a A. baumannii tem a capacidade de sobreviver durante vários dias em
objetos inanimados e superfícies encontradas normalmente em ambientes
médicos, A capacidade potencial de A. baumannii para formar biofilmes poderia
explicar a sua excelente resistência aos antibióticos e propriedades de
sobrevivência (Vidal et al., 1996, 1997).
As superfícies de todos esses dispositivos médicos são alvos
normais de colonização por comunidades microbianas complexas. Pesquisas
mostraram que a formação de biofilme produz uma estrutura tridimensional
madura em superfícies bióticas e abióticas. Em resumo, um estudo elaborado
16

por Tomaras et al. (2003) demonstrou a capacidade de uma cepa da A.
baumannii para se fixar e formar estruturas típicas de biofilmes bacterianos em
superfícies abióticas sob diferentes condições experimentais.
Nesse sentido, é bastante viável pensar em uma possível
associação entre objetos contaminados com cepas de A. baumannii e
infecções em pacientes hospitalizados. Das muitas espécies microbianas
diferentes isoladas de vários ambientes, A. baumannii é conhecido por ser o
mais frequentemente envolvido em infecções humanas e a gravidade da
infecção por essa bactéria depende do local da infecção e do grau de
competência imunológica do paciente relacionado à doença subjacente.
(Guillou, J. et al., 2008)
Vários fatores estão associados à ocorrência de infecção por
Acinetobacter:

(1)

fatores

contaminados,

colchões,

relacionados
ventiladores,

ao
água,

meio

ambiente

cateteres

e

(materiais

esterilização

inadequada de materiais) (Guillou, J. e Buisson, 1996); (2) fatores relacionados
aos pacientes, incluindo idade, internação prolongada, patologias graves
subjacentes e doenças multissistêmicas, pacientes intubados, com dispositivos
de

monitoramento,

drenos

cirúrgicos

e

submetidos

a

procedimentos

exploratórios invasivos; (3) a pressão seletiva dos antibióticos, quando os
pacientes são tratados com antibioticoterapia inadequada, com pouca ou
nenhuma atividade contra as estirpes de Acinetobacter (Kollef et al., 1999). As
configurações para infecção por esse agente são em geral pacientes em UTIs
médicas ou cirúrgicas assim como, nas unidades renais e de queimados
(Guillou, J e Buisson, 1996)
Em se tratando do papel dos funcionários dos hospitais como
possíveis veículos de contaminação em pacientes hospitalizados, cita-se um
estudo elaborado por King, MF. (2016), o qual avaliou a relação entre a higiene
das mãos e a frequência com que os profissionais de saúde tocavam as
superfícies dos cômodos, nos quais os pacientes se encontravam. A relação da
presença de Acinetobacter sp. nas superfícies e infecções no ambiente
hospitalar ainda não está estabelecida. Esse fato motivou a realização dessa
pesquisa de revisão sistêmica.
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2. ARTIGO
Prevalence of Acinetobacter sp. on hospital surfaces associated with
cross-infection in hospitalized patients: a systematic review.
Raquel Cristina Sousa de Oliveira¹ Maria Celeste Nunes de Melo²
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ABSTRACT
Even though there is extensive research involving the genus Acinetobacter,
only a few expose the probable connection between the presence of these
microorganisms on the surface of hospital enviroments and their link with crossinfection in hospitalized patients. Therefore, a systematic review was carried
out, analyzing the presence of Acinetobacter sp. on hospital surfaces and its
relevance to cross-infection scenarios. In order to do this, a bibliographic search
was performed in the Pubmed, LILACS, Medline and Scielo databases, using
the key terms "Acinetobacter" and "surfaces" and "hospital surfaces" and "cross
infection". Included in this study were the publications that met the proposed
objective, that is, the ones that brought as a conclusion the presence of
Acinetobacter sp. associated with cross-infection in the hospital environment
and that contemplated the period from 2014 to 2018 in the English and
Portuguese languages. Review-type publications, theses, book chapters, and
any other publication that addressed disinfection techniques or bringed nonrelated topics were excluded from the analysis. There were found 766
references, of which five were obtained from the SciELO database, five from
LILACS, 685 from PubMed and 71 from MEDLINE. After using the exclusion
criteria, 761 references were discarded and only five met the inclusion criteria
and were therefore included in this study. Despite important indications
presented in the publications examined, none of them establish a causal
relationship with the presence of Acinetobacter sp. in the hospital environment.
Keywords: Acinetobacter; hospital surfaces; cross infection.
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Prevalência de Acinetobacter sp. em superfícies hospitalares associada a
infecções cruzadas em pacientes hospitalizados: uma revisão
sistemática.
Raquel Cristina Sousa de Oliveira¹ Maria Celeste Nunes de Melo²
1Acadêmica

do Curso de Biomedicina, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte;

2Professora

do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.

Resumo
Embora existam bastante pesquisas publicadas envolvendo o gênero
Acinetobacter, poucas consolidam a possível relação existente entre a
presença desses microrganismos em superfícies hospitalares e sua relação
com infecções cruzadas em pacientes hospitalizados. Realizou-se, portanto,
uma revisão sistemática aborbando a presença de Acinetobacter sp. em
superfícies hospitalares e sua relação com infecções cruzadas. Para tal,
realizou-se uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados Pubmed, LILACS,
Medline e Scielo, utilizando-se os descritores “Acinetobacter” e “surfaces” e
“hospital surfaces” e “cross infection”. Foram incluídas nesse estudo, as
publicações que atendiam o objetivo proposto, ou seja, que trouxessem como
desfecho a presença de Acinetobacter sp. associada a infecções cruzadas no
ambiente hospitalar. Foram incluídas referências que contemplassem o período
de 2014 a 2018 nos idiomas inglês e português. Foram encontradas 766
referências, das quais cinco foram obtidas a partir do banco de dados Scielo,
cinco do LILACS, 685 do PubMed e 71 do MEDLINE. Após utilizar os critérios
de exclusão, 761 referências foram descartadas e apenas cinco atendiam aos
critérios de inclusão e foram, portanto, incluídas nesse estudo. Apesar de
importantes indícios apresentados nas publicações examinadas, nenhuma
delas estabelece uma relação causal com a presença do Acinetobacter sp. no
ambiente hospitalar.
Palavras-chave: Acinetobacter; superfícies hospitalares; infecção cruzada.
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1. INTRODUÇÃO
A espécie Acinetobacter baumannii tem sido considerado um agente
bacteriano preocupante associado a infecções relacionadas a assistência à
saúde (IRAS), principalmente em países em desenvolvimento. Algumas
características marcantes dessa bactéria, como sua capacidade de causar
infecções oportunistas, desenvolver resistência antimicrobiana e sobreviver sob
condições ambientais adversas, contribuíram para o seu sucesso. 1
Tais IRAS, como bacteremia, pneumonia, infecções do trato urinário
e da pele ou tecidos moles, estão entre as complicações mais frequentes que
ocorrem em pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs).

2

Tal unidade é frequentemente chamada de epicentro de infecções oportunistas,
com 25% de todas as infecções ocorrendo em pacientes internados em UTI,
resultando em aumento de morbidade, mortalidade e custos de saúde.3
Notoriamente, pacientes em UTIs correm maior risco de IRAS devido a
procedimentos médicos invasivos durante suas hospitalizações .4 Nesse
sentido, o risco de adquirir infecções nosocomiais é um problema reconhecido
em hospitais em todo o mundo.5
Estudos recentes destacaram a importância da contaminação da
superfície, sugerindo uma ligação causal para a infecção subsequente do
paciente.6 Além disso, a equipe da UTI e os médicos podem servir como
veículos para a disseminação de patógenos residentes em diferentes unidades
hospitalares para as UTIs. 7
Baseado em algumas publicações6 que descrevem uma possível
relação causal entre a presença de contaminação de superfícies hospitalares
com Acinetobacter e a transmissão desse microrganismo para pacientes foi a
motivação para realizar uma revisão sistemática com o objetivo de buscar
pesquisas que avaliassem essa questão e finalmente poder verificar alguma
consolidação na possível relação entre a prevalência de Acinetobacter em
superfícies hospitalares com infecções cruzadas em pacientes internados.
Esse tema é de grande interesse, especialmente para pacientes internados,
cuja imunidade se encontra comprometida, propiciando uma vulnerabilidade
para infecções por microrganismos do ambiente. Importante também é a
análise do papel dos profissionais de saúde como veículo de patógenos
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nosocomiais para os pacientes especialmente os internados em UTIs, como
também para o ambiente hospitalar. 8

2. MÉTODOS
O

estudo

descreve

uma

revisão

sistemática

contemplando

pesquisas publicadas entre o período de 2014 a 2018 abordando a prevalência
de Acinetobacter sp. em superfícies hospitalares e sua relação com infecções
cruzadas em pacientes hospitalizados.

Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão das publicações para esse estudo foram: [i]
pesquisas abordando o gênero Acinetobacter sp., [ii] superfícies hospitalares e
[iii] a relação entre prevalência de Acinetobacter em superfícies hospitalares e
sua possível relação com infecções cruzadas em pacientes hospitalizados.

Critérios de exclusão

Os critérios para a exclusão das publicações nesse estudo foram: [i]
publicados há mais de mais 5 anos, [ii] artigos de revisão, teses ou capítulos de
livros, [iii] os que abordassem tópicos não relacionados à temática, [iv] cujos
temas não apresentassem coerência com o título, [vi] que abordassem técnicas
de desinfecção ou protocolos e [vii] os que estavam em outra língua que não
inglês e português. Em relação àqueles artigos que estavam repetidos em
diferentes bancos de dados, foi escolhido apenas um para o estudo.

Fontes de informação

Realizou-se, entre os meses de março a abril de 2019, uma busca
eletrônica nos bancos de dados PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana
e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo e MEDLINE, limitando-se aos
artigos originais, publicados em inglês e português no quinquênio 2014-2018.
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As palavras chaves utilizadas em inglês foram: “Acinetobacter” e “surfaces” e
“hospital surfaces” e “cross infection”.

Seleção das publicações e processo de coletas de dados

Na primeira etapa, ou seja na seleção das publicações, houve a
avaliação dos títulos e dos resumos dos artigos científicos identificados pela
estratégia de busca. Nessa etapa houve a inclusão dos artigos de acordo com
os critérios de elegibilidade estabelecidos. Na segunda etapa, procedeu-se à
leitura na íntegra dos artigos selecionados, a qual possibilitou que outros textos
também fossem excluídos por não atenderem à proposta da revisão. Na
terceira etapa foi feita a extração das principais informações dos artigos, as
quais foram sintetizadas em tabelas-resumos para que pudessem orientar as
análises críticas dos estudos selecionados.
Os dados coletados incluíram autores, periódico e o ano da
publicação, objetivos do estudo, metodologia empregada, resultados obtidos e
conclusões. Os artigos foram analisados e divididos para uma melhor
organização informacional em dois parâmetros: aqueles que apresentavam a
temática sobre a presença de Acinetobacter sp. nas superfícies hospitalares e
aqueles que abordavam sobre a contaminação nas mãos de funcionários da
área de saúde (tabela 1).

3. RESULTADOS

Utilizando as palavras-chave previamente citadas na metodologia,
foram encontradas 766 referências, as quais cinco foram obtidas a partir do
banco de dados Scielo, cinco do LILACS, 685 do PubMed e 71 do MEDLINE.
Dessas referências, 74 foram excluídas em um dos bancos de dados por
serem duplicatas. Das 692 restantes, 440 foram excluídas por se tratarem de
estudos publicados há mais de 5 anos, 29 por se tratarem de artigos de
revisão/teses/capítulos de livros e 80 por apresentarem tópicos não
relacionados. Das 143 restantes, 66 foram excluídas por tratarem-se de
estudos sobre técnicas de desinfecção, protocolos e similares. Das referências
remanescentes (77), oito foram excluídas por não estarem disponíveis online
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de forma gratuita e quatro também foram eliminados por não estarem
publicadas em inglês ou português, restando assim, 65 artigos. Destes, foram
excluídos 39 artigos por não contemplarem todos os critérios de inclusão (não
abordavam Acinetobacter assim como a espécie Acinetobacter baumannii).
Ainda, foram excluídos 22, após a leitura dos resumos e 3 após a leitura do
corpo de texto, por terem fugido de alguma forma do tema desejado,
finalizando apenas com cinco artigos para a produção dessa revisão

Identificação

sistemática (figura 1).

PubMed
(n=685)

LILACS (n=5)
(n =21)

Medline (n=71)
(n = 64)

Scielo (n= 5)

Incluídos

Elegibilidade

Triagem

Registros identificados na primeira pesquisa nos bancos de dados
(n = 766)
Exclusão de
duplicatas
(n =75)

Número de
referências
analisadas para
decidir a
elegibilidade
(n =143)

Artigos excluídos (n =
113)
- por serem técnicas
de desinfecção,
protocolos, etc
(n=66);
- por falta de acesso
ao texto na íntegra
(n=8);
- por não atenderem
aos critérios de
inclusão (n=39).

Estudos
incluídos
(n = 5)

Figura 1 Diagrama do fluxo das pesquisas bibliográficas e critérios de elegibilidade empregados.

Com relação a análise da origem das amostras, os estudos
restantes (5) avaliaram um total de 190 espécimes bacterianos de
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Acinetobacter baumannii e houve a seguinte divisão categórica de acordo com
as coletas: (a) amostras coletadas de superfícies hospitalares, (b) amostras
coletadas de pacientes hospitalizados e suas proximidades e (c) amostras
coletadas de mãos/roupas de funcionários desses hospitais. Referente a essas
amostras, foram colhidas e isoladas de respiradores/ventiladores (n = 44),
bombas de infusão (n = 2), estetoscópios (n = 2), prontuários médicos (n = 22),
enfermarias (n = 3), máscara de oxigênio (n = 5) e outros não especificados (n
= 11), totalizando 89 amostras isoladas em superfícies hospitalares (máquinas,
aparatos, etc). No que se refere a amostras colhidas de pacientes e objetos
inanimados em suas redondezas, 66 bactérias foram isoladas de: grade de
cama (n = 1), camas (n = 25), das mesas dos pacientes (n = 28), roupas de
cama (n = 4) e dos próprios pacientes (n = 8). E ao se tratar de amostras
colhidas das mãos e vestimentas dos funcionários dos hospitais, 1 foi isolada
da mão e 3 de roupas de enfermeiros. Além disso, 11 foram isoladas de
funcionários não especificados, totalizando 15 isolados bacteriológicos. Foi
visto também, em um dos estudos, 20 isolados provenientes de amostras
coletadas de enfermarias, camas e amostras de pacientes. Nesse estudo,
porém, não foi descrito a especificação do número de amostras que foi
coletada de cada fonte citada.
Na estratificação das informações dos estudos analisados, dividiu-se
em aqueles que apresentavam a temática sobre a presença de Acinetobacter
sp. nas superfícies hospitalares (n = 3) e aqueles que abordavam sobre a
contaminação nas mãos de funcionários da área de saúde (n = 2).

Autores
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2014
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Melo
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superfícies
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sensibilidade
de bactérias
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Amostra (28
leitos)
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mobiliários de
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profissionais
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Resultados
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Journal of
Clinical and
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Determinar a
Amostras:
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mãos dos
patógenos funcionários e
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ambientais
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contaminadas
.
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Khalid
Caracterizar
Amostras:
Acinetobacter
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115
spp (20/92) bacterianos e
Danya
da
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em: postos
MDROs
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comunidade
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Dayane M.
Journal of
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Swabs em
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Costaa,
Infection and resistência a
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Honghua
Public Health antibióticos e adjacentes à pacientes e
UTI.
Hua, Greg
- 2018
presença de área usadas. amostras de
Whiteleye,
biofilme em
pacientes =
Anand
superfícies
entre 18 e
Devaa, Karen
hospitalares.
35% das 92;
Vickerya

Tabela 1: Publicações incluídas no estudo.

4. DISCUSSÃO
Após análise e estratificação das informações contidas nas
publicações selecionadas para essa revisão, observou-se a presença de
Acinetobacter sp. nas superfícies hospitalares, que envolveu análises de
amostras de equipamentos hospitalares, objetos usados na rotina, objetos que
envolviam direta e indiretamente os pacientes hospitalizados e aqueles que
abordavam sobre a contaminação nas mãos de funcionários da área de saúde.
Observou-se ainda que pacientes imunocomprometidos, submetidos
a um vasto número de procedimentos invasivos e antibioticoterapia de largo
espectro, como os pacientes de UTI, estão mais vulneráveis a adquirir
infecções por Acinetobacter baumannii, causa frequente dos casos de
pneumonia nosocomial.9 A literatura aponta ainda, uma crescente preocupação
com o aumento da resistência de Acinetobacter aos antimicrobianos em todos
os continentes.10 Nesse contexto, observa-se um elo entre o agravo de
pacientes em estado de hospitalização com a prevalência de Acinetobacter sp.
multirresistentes nas superfícies hospitalares, o que torna o tratamento e a alta
desses pacientes um pouco mais dificultada.
Diante da relação bactéria-ambiente, nota-se um crescimento
microbiano

predominante

e

bastante

significativo

de

A.

baumannii

multirresistente nas superfícies de materiais e equipamentos do meio
nosocomial. Tais estudos mostraram a relevância deste patógeno no contexto
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hospitalar, uma vez que cepas de Acinetobacter têm a capacidade de
sobreviver em superfícies secas por períodos longos de tempo, mantendo a
sua capacidade de multiplicação e infectividade. 11
A colonização de microrganismos multirresistentes a antimicrobianos
em objetos não críticos como colares utilizados por funcionários, aventais,
estetoscópios e superfícies de alto toque como maçanetas, monitores de
computador e alças de torneiras também são descritas nos estudos. 12
Como um exemplo dessa problemática, cita-se o estudo de Kuo-Hu
Chen e colaboradores (2014), cujos resultados revelaram que a maioria dos
prontuários médicos está contaminada por bactérias (63,5% em unidades
gerais e 83,2% em unidades especiais). Os dados sugeriram que o prontuário
médico é um possível vetor de bactérias e também uma fonte potencial de
infecção, e também, assim como esses objetos, estetoscópios, jalecos
brancos, torneiras e teclados, também têm o potencial de atuar como vetores
de bactérias. 13
No estudo de Tajeddin (2016), a contaminação dos prontuários dos
pacientes foi observada em 31,95% dos casos, dentre os quais, Acinetobacter
spp. (8,25%) foi um dos isolados mais frequentes.
Foi visto por Tajeddin (2016) também que, apesar dos resultados do
estudo analisado terem mostrado contaminação dos ambientes inanimados por
diversos grupos de bactérias, incluindo os tipos Gram-positivos, taxas
significativas (cerca de 49%) de contaminação por bactérias Gram-negativas
foram observadas nos aparelhos respiratórios estudados (ventiladores e
máscaras de oxigênio). Ventiladores, máscaras de oxigênio dos pacientes e
roupa de cama estavam entre as amostras ambientais mais frequentemente
contaminadas

dessa

análise.

Esta

contaminação

foi

particularmente

ocasionada por outro gênero bacteriano e A. baumannii, que são mais
resistentes à dessecação e desinfetantes. A contaminação bacteriana de leitos
e amostras de roupa de cama para pelo menos uma espécie bacteriana foi de
45,3% e 61,8%, respectivamente. 14
Em outras análises, quanto às superfícies amostradas, as barras e
mesas à beira do leito foram mais positivas quanto à presença de germes
multirresistentes, ao longo do período de tempo observado. Foi mostrada
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também presença de germes, muitas vezes multirresistentes, em salas de
recuperação. 15, 16
Além disso, a presença de biofilme foi visualmente confirmada em
70% dos itens amostrados de objetos altamente tocados, em um dos estudos.
Amostras positivas para biofilme foram: cadeiras (5/5), lavatório da enfermaria
(1/1), brinquedos para crianças (2/2), cortinas (2/4), porta-luvas (2/2), mesa-decabeceira (1/1) e armário de armazenamento (1/1)

17,

tornando mais evidente a

presença dessas bactérias em uma grande variedade de objetos, inclusive
naqueles fora do âmbito de UTI.
Um estudo envolvendo sequenciamento revelou uma grande
diversidade microbiana, contaminando objetos de alto contato, com mais de
408 unidades taxonômicas operacionais representativas (OTUs) pertencentes a
115 gêneros diferentes identificados. Os gêneros predominantes pertenciam a
microrganismos associados à microbiota humana, bem como microrganismos
ambientais como Acinetobacter, dentre outros. 18
Em relação à ligação bacteriana, foi visto que esta é aumentada em
proporção à rugosidade superficial.

19, 20

Superfícies irregulares têm uma área

de superfície maior em comparação com superfícies lisas, proporcionando mais
locais de fixação bacteriana. Isso foi mostrado em uma análise, onde foi
percebido que a diversidade microbiana foi significativamente maior em
superfícies macias (papelão, tecido, couro) com 210 OTUs em comparação
com superfícies duras (metal e sintético) com 160 OTUs. Essas descobertas
puderam ser atribuídas ao fato de que os procedimentos de limpeza e
desinfecção são mais fáceis em acabamentos de superfícies duras, de modo
que mais bactérias são removidas.21 Sendo assim, quase nunca é possível
haver assepsia correta do ambiente, e inevitavelmente, a prevalência de
Acinetobacter spp. é demasiadamente recorrente nas superfícies hospitalares,
sejam em equipamentos, objetos de uso de rotina ou objetos usados por
pacientes como cama, lençóis etc.
Tal fato pode ser ratificado ao explorar dados de outros estudos, no
qual foi visto que a transmissão de agentes infecciosos pode ocorrer entre os
pacientes, pelas mãos dos profissionais de saúde, pelo equipamento médico e
ambiente clínico

22,

e que apesar da limpeza do ambiente e dos pacientes, a

bactéria permanece nas superfícies hospitalares. 23
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Nesse sentido, o fato alarmante que emergiu da pesquisa de
Vincenza La Fauci e colaboradores (2018) é a contaminação microbiológica
das mãos dos profissionais de saúde por microrganismos multirresistentes, que
aumentou ao longo dos três anos observados no estudo. Em 2011, Waters e
colaboradores (2011) já tinham mencionado que as mãos dos profissionais de
saúde são importantes fontes de transmissão de patógenos nosocomiais.
Foi observado que os profissionais de saúde são frequentemente
contaminados com agentes microbianos no ambiente hospitalar. O contato
entre os profissionais de saúde contaminados e os pacientes internados em
UTI pode causar infecções graves. Como quase um milhão das amostras de
pele escamosa contêm microrganismos viáveis que são eliminados diariamente
da pele normal, não surpreende que as roupas de pacientes, lençóis de cama,
cabeceiras e outros objetos no ambiente da UTI sejam contaminados. 24
Como a causa do isolamento de contato dos pacientes incluídos no
grupo dos infectados foi o Acinetobacter baumannii, houve uma grande
probabilidade de superfícies inanimadas, na área circundante ao leito, se
tornarem contaminadas pelo mesmo micro-organismo, através do toque
frequente dos profissionais envolvidos na assistência. 25
A contaminação bacteriana é frequentemente adquirida devido ao
contato direto com os pacientes, secreções de fluidos corporais ou ao contato
com superfícies ambientais contaminadas nas UTIs. Os resultados do presente
estudo mostram que a maioria das bactérias isoladas das mãos dos
profissionais de saúde são membros da microbiota da pele. 26
Tajeddin e colaboradores (2016) mostram que maioria desses
isolados estava entre as bactérias comumente encontradas no ambiente da
UTI ou na pele dos profissionais de saúde. Este achado sugere a ocorrência de
contaminação cruzada. A presença de múltiplos clones em vez de um clone
dominante foi proposta nesses hospitais com base na diversidade observada
dos padrões de resistência. Embora os funcionários de hospital tenham taxas
de contaminação mais baixas em comparação com as amostras ambientais,
seu papel como veículos de bactérias patogênicas é possível. A tipagem
molecular destes isolados em comparação com os isolados de amostras
clínicas ajudará a entender melhor essas correlações. O cumprimento das
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precauções de contato e a limpeza ambiental mais expressiva podem diminuir
essa transmissão de patógenos nessas UTIs. 27
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5. CONCLUSÃO

Relativamente ao analisado nas pesquisas utilizadas para a
elaboração dessa revisão sistemática, pôde-se concluir que:
- Apesar do aumento de medidas para controle de contaminação
por Acinetobacter em ambientes hospitalares, a UTI é uma fonte importante
desse microrganismo;
- As principais superfícies de isolamento de Acinetobacter sp.
foram:

vidrarias,

equipamentos,

móveis,

tecido,

prontuários

médicos

(importante fonte de infecção potencial, pois pode abrigar potenciais
patógenos, agindo, como vetor de bactérias), além, também, de outros objetos
utilizados na rotina médica, como estetoscópios, jalecos brancos, torneiras e
teclados. Além desses equipamentos, ventiladores, máscaras de oxigênio dos
pacientes e roupa de cama.
- Não somente as superfícies inanimadas, mas as mãos da equipe
de profissionais de saúde também são fonte de Acinetobacter (a equipe da UTI
e as superfícies ambientais podem ser prováveis fontes de agentes bacterianos
envolvidos nas IRAS);
- A adesão às práticas de controle de infecção entre todas as
categorias de profissionais de saúde é essencial para o controle de infecções.
- Apesar dos indícios apresentados nas pesquisas analisadas
sobre a ocorrência de infecções cruzadas, não foi possível afirmar uma relação
causal com a presença do Acinetobacter sp. e sua transmissão no ambiente
hospitalar.
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