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RESUMO

SANTOS, Lissandra Chaves de Sousa. Indicadores microbiológicos e físicoquímico no reprocessamento de endoscópios e as interfaces de
monitoramento - Brasil/Austrália. 2017. 101f. Tese (Doutorado em Enfermagem
Fundamental) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
As dificuldades do reprocessamento dos endoscópicos gastrointestinais, o risco de
contaminação e os casos de infecções representam desafios amplamente
conhecidos na comunidade cientifica. Neste sentido, investigou-se o
reprocessamento de endoscópios gastrointestinais subsidiado nos níveis de
sujidade, contaminação microbiana e presença de biofilme. Trata-se de um
experimento laboratorial realizado em três fases por meio da bioluminescência com
adenosina trifosfato (ATP) para avaliação do nível de sujidade; polimerase chain
reaction (PCR) para carga bacteriana e cultura microbiana para determinação do
nível de contaminação. Ainda, avaliou-se as superfícies internas de canais de
endoscópios por microscopia eletrônica de varredura (MEV) quanto à presença de
biofilme. A análise estatística dos dados foi subsidiada em medidas de tendência
central, testes de Man-Whitney, Wilcoxon e Spearman, p<0,05, por meio do software
IBM SPSS Statistics versão 23.0. A avaliação de 99 endoscópios antes e após
limpeza manual demonstrou a eficácia do processo na redução de sujidade
(p<0,001) e contaminação microbiana (p=0,03), inclusive com baixo percentual da
amostra com micro-organismos viáveis. Dos 75 endoscópios avaliados após o
reprocessamento evidenciou-se uma redução do nível de sujidade (todos com
<50URL, interna e externamente); entretanto a presença de carga bacteriana foi de
3log de bactéria/mL e 10,6% de positividade das culturas. Os micro-organismos
isolados dos lavados de endoscópios após o reprocessamento foram
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis,
Staphylococcus capitis, Roseomonas gilardii e Micrococcus luteus. Na avaliação dos
canais de biópsia de endoscópios provenientes do Brasil observou-se maior
contaminação do que os da Austrália (p<0,001). Todos os canais apresentaram
biofilme e danos em suas superfícies, entretanto as amostras brasileiras
apresentaram particularidades, como, presença de hemácias, neutrófilos e fungos.
Assim, observou-se que apesar da baixa carga microbiana nos endoscópios há o
risco potencial de infecção cruzada associado ao biofilme, ameaçando a qualidade e
segurança do reprocessamento. Adiciona-se a necessidade de avanços
tecnológicos e científicos contra o biofilme na prática do reprocessamento de
endoscópios.
Palavras-chave: Endoscópios. Desinfecção. Contaminação. Biofilmes.

ABSTRACT

SANTOS, Lissandra Chaves de Sousa. Microbial and physical-chemical
indicators on endoscope reprocessing and monitoring interface –
Brazil/Australia. 2017. 101p. Thesis (PhD in Fundamental Nursing) – Ribeirao Preto
Nursing School, Sao Paulo University, Ribeirao Preto, 2017.
The difficulties on gastrointestinal endoscope reprocessing, contamination risk and
outbreaks are a recognized challenge in science. It was investigated gastrointestinal
endoscope reprocessing for dirtiness, contamination level and presence of biofilm.
Laboratorial experiment performed in three phases using adenosine triphosphate
(ATP) bioluminescence for dirtiness evaluation; polymerase chain reaction (PCR) for
bacterial load and microbial culture for contamination level evaluation. In addition, it
was evaluated biofilm on endoscope channels internal surfaces by scanning electron
microscopy (SEM). Statistics analysis was performed by descriptive analysis, ManWhitney, Wilcoxon and Spearman tests, p<0,05, using IBM SPSS Statistics versão
23.0. Before and after cleaning analysis of 99 endoscopes showed it efficacy on
reducing dirtiness (p<0,001) and microbial contamination level (p=0,03), including a
small percentage of culturable microorganism. From 75 endoscopes tested after
reprocessing demonstrated dirtiness level reduction (all samples <50RUL, from
internal and external area); but, also, presence of bacterial load of 3 log of
bacteria/mL and 10,6% of culture positive. The microorganisms isolated from
endoscope flush after reprocessing were Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, Roseomonas gilardii
and Micrococcus luteus. Endoscope biopsy channel analysis showed that samples
from Brazil had higher contamination level than the ones from Australia (p<0,001). All
channels analyzed presented biofilm and damage on their surfaces, however
Brazilian samples showed particularities, like, blood cells, neutrophils and fungus.
So, ever with low microbial load on endoscopes there is a potential risk of crossinfection associated with biofilm, compromising reprocessing quality and safety.
Additionally, there´s the need of scientific and technologic improvement on
endoscope reprocessing against biofilm.
Keywords: Endoscopes. Disinfection. Contamination. Biofilms.

RESUMEN

SANTOS, Lissandra Chaves de Sousa. Indicadores microbiológicos y físicoquímico en el reprocesamiento de endoscopios y las interfaces de monitoreo Brasil/Australia. 2017. 101h. Tesis (Doctorado em Enfermería Fundamental) –
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto,
2017.
Las dificultades del reprocesamiento de los endoscopicos gastrointestinales, el
riesgo de contaminación y los casos de infecciones representan desafíos
ampliamente conocidos en la comunidad científica. En este sentido, se investigó el
reprocesamiento de endoscopios gastrointestinales subsidiado en los niveles de
suciedad, contaminación microbiana y presencia de biofilm. Se trata de un
experimento de laboratorio realizado en tres fases por medio de la bioluminiscencia
con adenosina trifosfato (ATP) para evaluar el nivel de suciedad; polimerase chain
reaction (PCR) para carga bacteriana y cultivo microbiano para determinar el nivel
de contaminación. Se evaluaron las superficies internas de canales de endoscopios
por microscopía electrónica de barrido (MEV) en cuanto a la presencia de biofilm. El
análisis estadístico de los datos fue subsidiado por medidas de tendencia central,
pruebas de Man-Whitney, Wilcoxon y Spearman, p <0,05, a través del software IBM
SPSS Statistics versión 23.0. La evaluación de 99 endoscopios antes y después de
la limpieza manual demostró la eficacia del proceso en la reducción de suciedad (p
<0,001) y contaminación microbiana (p = 0,03), incluso con bajo porcentaje de la
muestra con microorganismos viables. De los 75 endoscopios evaluados después
del reprocesamiento se evidenció una reducción del nivel de suciedad (todos con
<50URL, interna y externamente); sin embargo, la presencia de carga bacteriana fue
de 3log de bacteria/mL y 10,6% de positividad de los cultivos. Los microorganismos
aislados de los lavados de endoscopios después del reprocesamiento fueron
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis,
Staphylococcus capitis, Roseomonas gilardii y Micrococcus luteus. En la evaluación
de los canales de biopsia de endoscopios provenientes de Brasil se observó una
mayor contaminación que los de Australia (p <0,001). Todos los canales evaluados
tuvieron la presencia de biofim y daños en sus superficies, sin embargo las muestras
brasileñas presentaron particularidades como presencia de hematíes, neutrófilos y
hongos. Así, se observó que a pesar de la baja carga microbiana en los endoscopios
existe el riesgo potencial de infección cruzada asociado al biofilm, amenazando la
calidad y seguridad del reprocesamiento. Se agrega la necesidad de avances
tecnológicos y científicos contra el biofilm en la práctica del reprocesamiento de
endoscopios.
Palabras clave: Endoscopios. Desinfección. Contaminación. Biofilm.
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1 INTRODUÇÃO

Em escala mundial o reprocessamento de artigos, em especial de
endoscópios, representa um desafio que mobiliza a atenção de profissionais de
saúde, pesquisadores, órgãos fiscalizadores e associações, na tentativa de prevenir
e controlar os riscos. Nesse sentido, o cumprimento das diretrizes para o
reprocessamento do endoscópio é o fator chave que determina a segurança
microbiológica da endoscopia.
Anualmente cerca de 18 milhões de endoscopias gastrointestinais são
realizadas nos EUA, sendo estimado um custo de 32,4 bilhões de dólares com este
tipo de procedimento (PEERY et al., 2012). Entretanto, a quantidade de endoscopias
realizadas no mundo ainda representa um valor subestimado, apesar de
extremamente elevado, por tratar-se de um procedimento realizado em hospitais
(privados ou públicos), clínicas e consultórios especializados. Em nosso país não
existem dados quantitativos sobre o número de endoscopias digestivas realizadas
em hospitais e clínicas que retratem a realidade nacional; observa-se apenas
informações isoladas e pontuais.
Trata-se de um procedimento complexo e invasivo com evidentes benefícios,
todavia sujeito a complicações imediatas como sangramento e perfuração, e tardias
como a infecção (COSTA et al, 1997). Várias pesquisas internacionais apontam os
percentuais de culturas positivas e de contaminação microbiana de endoscópios
(PAJKOS, et al. 2004; BUSS et al. 2008; NAAS et al., 2010; EPSTEIN et al., 2014;
OFSTEAD, et al., 2015; SAVIUC et al., 2015) e no Brasil (RIBEIRO et al., 2013,
CARRARA, et al. 2013). São significativas as evidências que associam os
endoscópios gastrointestinais com surtos de infecções, inclusive muitos causados
por cepas multirresistentes (ZWEIGNER, et al. 2014; KOLA, et al. 2015).
Em síntese, a transmissão microbiana de endoscópio contaminado aos
pacientes e vice-versa pôde ser confirmada por meio de técnicas moleculares e
genéticas que identificaram sete genomas de Klebisiella pneumoniae de pacientes e
endoscópios (MARSH et al., 2015).
Contudo, além da Klebisiella spp. outros micro-organismos foram associados
a surtos de infecção por endoscópios como as enterobactérias, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella spp., vírus das hepatites B e C, microbactérias, entre outros;
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tornando a prevenção destas infecções uma intervenção importante para a
segurança dos pacientes.
Nesse sentido, destacamos os estudos de Delarocque-Astagneau et al.
(2007), que investigaram casos de transmissão do vírus da hepatite C, e
demonstraram que a endoscopia digestiva foi um dos fatores de risco para a soro
conversão de hepatite C. Recentemente, Robertson et al. (2017) descreveram a
ocorrência de um surto de infecção por Salmonella enteritidis após endoscopia.
Além disso, Epstein et al. (2014) relataram um surto de infecção por Escherichia coli
resistente aos carbapenêmicos associado a contaminação de duodenoscópios
reprocessados.
Outro importante desafio aos profissionais da área e infectologistas refere-se
à formação de biofilme em dispositivos ou artigos odonto-médico-hospitalares.
Alguns pesquisadores evidenciaram a presença de biofilmes em canais de
endoscópios, mesmo após seu reprocessamento (PAJKOS et al., 2004; REN-PEI et
al., 2004).

1.1 Biofilme: breves considerações

Biofilmes são estruturas resistentes desenvolvidas por micro-organismos a
partir da aderência de células planctônicas (isoladas) a uma superfície, podendo ser
tanto células vivas de hospedeiro (biótica), como materiais e dispositivos (abiótica).
Atualmente, acredita-se que o principal modo de apresentação dos microorganismos é na forma de biofilme, e sua aderência às superfícies abióticas tais
como, dispositivos médicos, pode levar a colonização e infecção de pacientes
(SUTHERLAND, 2001; TENKE, 2012; AZEVEDO, CERCA, 2012; ROBERTS, 2013).
Segundo Costerton et al. (1995), biofilme é uma comunidade de microorganismos, que ao se aderir às superfícies, está envolta em uma matriz de
exopolissacarídeos tridimensionalmente organizada. Sillankorva e Azeredo (2014)
conceituam biofilmes como uma importante estratégia de sobrevivência bacteriana
que pode ser formada em sistemas vivos ou inertes.
A composição da estrutura do biofilme é fortemente influenciada pelas
condições ambientais, química e físicas externas à comunidade microbiana, tais
como, temperatura, umidade, pH, propriedades da superfície de aderência, dentre
outros (JASS; SURMAN; WALKER, 1999; STOODLEY et al., 2002) e apesar das
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diferenças entre as condições e espécies de micro-organismos, a estrutura geral de
um biofilme pode ser reconhecida pela presença de uma superfície ou substrato que
permite sua aderência; uma camada condicionante, contendo uma substância
(proteína, sangue, etc.) de fator determinante para aderência das primeiras células;
e a matriz do biofilme (JASS; SURMAN; WALKER, 1999; HABASH; REID, 1999).
Segundo Donlan (2002) apesar dos diferentes biofilmes serem bastante
heterogêneos, basicamente são microcolônias de células bacterianas separadas e
envoltas por matriz de exopolissacarídeos com canais de água.
O processo de formação inicial de biofilmes é dinâmico e pode diferir de
acordo com as características particulares das espécies de micro-organismos ou na
superfície de aderência, tais como, mobilidade da superfície, forma de divisão das
células aderidas e desprendimento de células ou parte da estrutura para novas
superfícies (HALL-STOODLEY; STOODLEY, 2002; STOODLEY et al., 2002).
De maneira geral, inicialmente, o contato das superfícies com soluções, como
por exemplo, sangue e secreções, proporciona um rápido processo de revestimento
por macromoléculas, filme de fácil aderência para os colonizadores iniciais que
entrarem em contato com essa superfície. Neste primeiro estágio, os microorganismos estão reversivelmente aderidos e podem ser facilmente removidos
durante o procedimento de limpeza da superfície. (AZEVEDO; CERCA, 2012;
VICKERY et al., 2013; ROBERTS, 2013).
Em seguida, caso os micro-organismos continuem em contato com a
superfície, esta aderência das células à superfície passa a ser irreversível, com uma
contínua multiplicação microbiana e formação de uma matriz extracelular. Por fim, o
biofilme libera células planctônicas que vão posteriormente se aderir a outras áreas
da superfície (AZEVEDO, CERCA, 2012; ROBERTS, 2013).
A matriz, formada por substâncias poliméricas extracelulares (SPE) ou
polissacarídeos extracelulares (PEC) é a estrutura que compõe a maior parte da
biomassa do biofilme, sendo responsável por sua sustentação, metabolismo e
proteção. Esta estrutura de alta densidade das células microbianas é organizada de
maneira a otimizar a disponibilidade dos nutrientes às suas células, contribuindo
para que o biofilme forme esta comunidade mais resistente do que as células
individuais e planctônicas. Ainda, sua composição também pode variar de acordo
com o tipo de micro-organismo formador da estrutura do biofilme, entretanto, os
constituintes básicos são proteínas, polissacarídeos, ácido nucléico e água

Introdução | 19

(SUTHERLAND, 2001; HALL-STOODLEY; STOODLEY et al., 2002; AZEVEDO,
CERCA, 2012).
Os biofilmes podem ser formados por micro-organismos da mesma espécie
(monomicrobiana) ou não (polimicrobianos). A formação de biofilmes polimicrobianos
(misto) pode variar de acordo com a disponibilidade dos micro-organismos no
ambiente da superfície. Esta interação entre diferentes espécies no biofilme afeta
sua composição e adaptação, podendo ser de diferentes modos; neutralismo, as
espécies não se comprometem; competição, as espécies apresentam apenas uma
matriz de SPE; antagonismo, uma espécie afeta o desenvolvimento da outra, e
mutualismo, as espécies coexistem e colaboram para o crescimento mútuo.
A observação de biofilmes por meio de microscopia possibilitou pesquisas em
sistemas de interações microbianas comunitárias que permitiram a avaliação de sua
composição e estrutura (STOODLEY et al., 2002). Esta interação entre as espécies
de um biofilme é possível devido ao quorum-sensing (QS), sinal químico que permite
a comunicação entre as células microbianas, diferencialmente produzido por cada
espécie. Este processo de comunicação também está presente em biofilmes
monomicrobiana e é fundamental para co-ordenação das atividades como
modificação genética e produção de fatores de virulência (VICKERY et al., 2013).
Por estarem dispostas nesta estrutura complexa, os biofilmes apresentam
susceptibilidade

reduzida

à

inativação

por

agentes

químicos,

tais

como,

antimicrobianos ou desinfetantes, e à resposta imune quando comparados às
células planctônicas (JASS; SURMAN; WALKER, 1999; LEID et al., 2002;
ROBERTS, 2013). Pesquisas apontam o biofilme como barreira física contra esses
agentes, além da taxa metabólica reduzida das células sésseis que as tornam até
1000 vezes mais resistentes à antimicrobianos do que células as planctônicas
(JENKINSON;

LAPPIN-SCOTT,

2001;

ROBERTS,

2013;

SILLANKORVA;

AZEREDO, 2014).
Assim, mesmo que o biofilme possa ser formado em diversas superfícies e
ambientes, sua presença nos serviços de saúde é uma preocupação atual devido à
complexidade estrutural e particularidades envolvidas na sua resistência, relatados
anteriormente.
No ambiente hospitalar, a presença de biofilme em dispositivos médicos tem
sido amplamente abordada. Estes dispositivos, independentemente de seu material,
são susceptíveis à colonização microbiana, formação de biofilme e possível fonte de
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infecção. Por apresentarem diversos mecanismos de proteção, uma vez aderidos
aos dispositivos, os biofilmes podem causar infecções severas em decorrência da
liberação de células planctônicas para o organismo do paciente, além de sua
erradicação ser dificultada devido sua resistência aos antimicrobianos.
Quando comparados aos instrumentos cirúrgicos, que, em sua maioria entram
em contato apenas com sítios não contaminados e apresentam baixa carga
microbiana (CHU et al., 1999) os endoscópios entram em contato com o sistema
gastrointestinal que pode alcançar níveis de contaminação de até 6 log10 de
unidades formadoras de colônia por equipamento, tornando seu reprocessamento
um desafio ainda mais preocupante e criterioso (ALFA; DEGAGNE; OLSON, 1999).
Os dispositivos invasivos como cateteres e próteses ortopédicas, representam
um corpo estranho no organismo humano e desencadeiam um processo de
revestimento por proteínas e glicoproteínas, que funcionam como uma camada
indutora para aderência inicial de micro-organismos planctônicas (BYERS, 2008;
PEREIRA et al., 2014). Os endoscópios, por sua vez, apesar de não permanecerem
no organismo por tempo prolongado, entram em contato com mucosas, agregam
fluidos corporais e matéria orgânica, criando um meio oportuno para o
desenvolvimento de micro-organismo e, portanto, estão cada vez mais relacionados
com a transmissão microbiana.
Acresce-se que os endoscópios têm composição complexa, com canais
estreitos que dificultam o acesso no processo de limpeza e desinfecção, tornando
mais desafiador a retirada de toda sujidade e carga microbiana presentes
(AUMERAN et al., 2012). Sem dúvida é primordial a prevenção da formação de
biofilme em endoscópios flexíveis tendo em vista os difíceis aspectos relacionados à
sua remoção e possíveis riscos atribuídos à sua presença. De fato, muitos
estudiosos evidenciaram infecções relacionadas aos endoscópios contaminados
mesmo na ausência de falhas no processo de desinfecção do dispositivo (EPSTEIN
et al., 2014; WENDORF et al., 2015).

1.2 Avanços e desafios no reprocessamento de endoscópios

A segurança dos procedimentos endoscópicos representa uma problemática
com repercussão mundial face aos riscos a que estão expostos.
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De maneira geral, as recomendações mundiais para as etapas a serem
realizadas no reprocessamento de endoscópios seguem o mesmo padrão; limpeza,
desinfecção, enxágue, secagem e armazenamento (SOBEC, 2005; RUTALA;
WEBER; HICPAC, 2008; GENCA, 2003). As modificações que podem ocorrer no
processo, dar-se-á em função dos equipamentos dispostos na unidade de
endoscopia, como por exemplo, a presença de equipamento automático de
desinfecção e cabine de ar para secagem e armazenamento dos endoscópios.
Percebe-se,

no

entanto,

discrepâncias

entre

os

diferentes

manuais

de

reprocessamento de endoscópios nas recomendações acerca da avaliação do
processo de desinfecção (SOBEC, 2005; GENCA, 2003).
Cabe mencionar que do ponto de vista didático utiliza-se frequentemente a
classificação de risco de contaminação proposta por Spaulding, em 1968, para
adequar o reprocessamento dos artigos, sejam eles críticos, semicríticos ou não
críticos. Assim, a desinfecção de alto nível é indicada para os artigos semicríticos
que entram em contato com membranas mucosas colonizadas ou com pele não
íntegra, mas restrita a ela. Essa categoria envolve uma gama de itens, com grande
variedade de utilizações, como acessórios para assistência respiratória, endoscopias
e outros (RUTALA; WEBER; HICPAC, 2008).
Merece destacar que falhas no processo de descontaminação implica no risco
de colonização e formação de biofilme, principalmente, nos canais dos endoscópios.
Também há o risco ocupacional pela exposição dos profissionais aos desinfetantes.
Assim, levando em consideração de que a contaminação de pacientes
associada aos procedimentos endoscópicos está sendo cada vez mais relatada por
pesquisadores

(EPSTEIN

et

al.,

2014;

GASTMEIER;

VONBERG,

2014;

ROBERTSON et al., 2017); e que estas ocorrências estão frequentemente
relacionadas às falhas no reprocessamento dos endoscópios (FDA, 2015;
ROBERTSON et al., 2017). É importante destacar a necessidade de investigação e
avaliação detalhada dos processos recomendados para o reprocessamento destes
dispositivos a fim de avançar em propostas que possam vencer a formação de
biofilme, diminuir erros e promover a segurança do paciente.
Fica evidente a importância do aprofundamento dos conhecimentos para
propostas que resultem em melhorias para recomendações e práticas que garantam
o sucesso do reprocessamento e utilização de endoscópios.
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A resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), nº 6, de 1º de março de 2013 e publicada no dia 4 de março,
regulamenta as boas práticas do funcionamento dos serviços de saúde públicos e
privados de endoscopia, que realizam procedimentos endoscópicos, diagnósticos e
intervencionistas (BRASIL, 2013).
No entanto, atualmente, a situação tem-se agravado pelo isolamento das
cepas multirresistentes (ORSI et al., 2012; GASTMEIER; VONBERG, 2014; CDC,
2015; KIM et al., 2016), pelas condições em termos de infraestrutura das unidades
de endoscopias, recursos e materiais que interferem na qualidade e na segurança
do processamento de insumos. É importante monitorizar a eficácia do procedimento
de desinfecção em intervalos regulares. Além disso, todo o pessoal de saúde em
uma unidade de endoscopia deve receber treinamento a respeito de medidas padrão
de controle de infecção, incluindo as de proteção aos pacientes, profissionais de
saúde e ambiente.

1.3 Reprocessamento de Endoscópios Gastrointestinais Flexíveis

No trato gastrointestinal, a utilização de endoscópios flexíveis possibilita a
detecção e tratamento de lesões gastrointestinais, podendo evitar procedimentos
cirúrgicos, e melhorando a detecção de adenomas (KURNIAWAN; KEUCHEL,
2017).
O endoscópio flexível é considerado um produto para saúde com estrutura
complexa (BRASIL, 2013) que apesar de especificidades em alguns dispositivos, em
geral a estrutura básica dos endoscópios gastrointestinais flexíveis conta com
componentes internos e externos.
Os componentes externos básicos são: conexão do condutor de luz, a ser
conectado na fonte de luz no momento do procedimento endoscópico; cordão
universal, que conectam os cabos de luz ao corpo do endoscópio; seção de controle,
contendo controles para os comandos de angulação, jatos de ar, água e sucção e
válvula de acesso ao canal de biópsia; e tubo de inserção, porção do endoscópio
que é inserida no paciente durante o procedimento. Internamente, os componentes
básicos dos endoscópios são: câmeras e cabos de luz de fibra óptica; e canais de
ar, água, sucção e biópsia (GENCA, 2003; GESA, 2010).
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Tendo em vista a complexidade da composição do endoscópio flexível, com
canais longos e estreitos, seu reprocessamento deve ser criteriosamente executado
de modo a evitar danos ao equipamento e/ou falhas no processo que podem levar a
contaminação e possíveis infecções (GESA, 2010; RUTALA; WEBER, 2016).
Dificuldade de adesão às recomendações acerca do reprocessamento de
endoscópios tem sido associada à recuperação microbiana em endoscópios
reprocessados e, como mencionamos várias vezes, a respeito da ocorrência de
surtos de infecção após procedimentos endoscópicos (OFSTEAD et al., 2010;
BAJOLET et al., 2013; LANGLAY et al., 2013).
De maneira geral, o reprocessamento de um dispositivo médico consiste na
utilização de um processo validado para retirada de contaminação após seu uso ou
contaminação (FDA, 2015). O reprocessamento de endoscópios flexíveis deve
contar com, no mínimo, as etapas de desinfecção de alto nível ou esterilização,
dependendo do tipo de dispositivo e procedimento realizado, para remoção de
contaminação (CATALONE; KOOS, 2005). No caso dos endoscópios flexíveis
gastrointestinais, por serem considerados artigos semicríticos reutilizáveis e
termosenssíveis,

recomenda-se

a

desinfecção

de

alto

nível

para

seu

reprocessamento (SOBEC, 2005; RUTALA; WEBER; HICPAC, 2008).
Com o processo de desinfecção, realizado por meio de agentes químicos e
altas temperaturas, é possível eliminar a maioria dos micro-organismos, com
exceção de alguns esporos (GENCA, 2003; BRASIL, 2012). Alguns fatores podem
afetar o êxito do processo de desinfecção, dentre eles, a configuração do objeto,
temperatura, pH, concentração e tempo de contato do agente desinfetante e eficácia
da limpeza do objeto, com consequente quantidade de matéria orgânica presente
(ALVARADO; REICHELDERFER, 2000).
As etapas do reprocessamento de endoscópios são pré-limpeza, limpeza,
desinfecção, secagem e armazenamento, a serem realizados na sequência
(SOBEC, 2005; GESA, 2010; GENCA, 2003; PETERSEN et al., 2011; BASHAW,
2016).
A limpeza dos endoscópios gastrointestinais consiste em etapa fundamental
para o êxito do reprocessamento destes dispositivos (CHAUFOUR et al., 1999;
SOBEC, 2005). Pesquisadores demonstraram que a presença de matéria orgânica
compromete a ação do desinfetante no dispositivo (ALFA; HOWIE, 2009;
CATALONE; KOOS, 2005) e que o processo da limpeza pode reduzir
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expressivamente a carga bacteriana nos endoscópios em até 4 log (RUTALA;
WEBER, 2004; CATALONE, KOOS, 2005).
O processo da limpeza de endoscópios gastrointestinais flexíveis visa à
retirada de secreções e matéria orgânica do dispositivo, devendo anteceder o
processo de desinfecção. No caso de reprocessamento dos endoscópios após o uso
clínico, o processo de limpeza engloba duas etapas, pré-limpeza e limpeza.
A utilização de detergentes enzimáticos é mundialmente recomendada para
limpeza de endoscópios gastrointestinais flexíveis (SOBEC, 2005; GESA, 2010;
RUTALA; WEBER; HICPAC, 2008; PETERSEN et al., 2017; FDA, 2015). Este se
refere a um tipo de detergente que podem conter combinações de enzimas que
degradam proteína, lipídio e carboidratos (ALFA; JACKSON, 2001). Apesar do poder
de redução da carga bacteriana devido à redução da sujidade e matéria orgânica, os
detergentes enzimáticos não são bactericidas. Assim, as soluções contendo
detergente enzimático devem ser utilizadas apenas para um endoscópio, devendo
ser descartadas (PETERSEN et al., 2017; RUTALA; WEBER; HICPAC, 2008).
A etapa da pré-limpeza, que consiste na aspiração de água e detergente
enzimático por todos seus canais internos e limpeza da área externa com
compressa, deve ser realizada imediatamente após a endoscopia ainda na sala de
procedimento (GENSA, 2010; SOBEC, 2005). Conforme as recomendações da
Centers for Disease Control and Prevention (2017) a realização da pré-limpeza de
endoscópios flexíveis no local de uso após a endoscopia previne riscos e garante a
qualidade do reprocessamento dos endoscópios. A minimização do tempo entre o
fim do procedimento endoscópico e a realização desta etapa garante a retirada
inicial das secreções e matéria orgânica nas superfícies, interna e externa, do
endoscópio, que quando em contato por tempo prolongado pode iniciar o processo
de aderência, dificultando sua retirada e posterior ação do agente desinfetante
(CATALONE;

KOOS,

2005;

SOBEC,

2005;

GESA,

2010;

AGRAWAL;

MUSCARELLA, 2011).
Por sua vez, a limpeza deve ser realizada na área suja da sala de
reprocessamento dos endoscópios e pode ser realizada manualmente ou de forma
automatizada. A limpeza manual refere-se à imersão do dispositivo em solução de
detergente enzimático; escovação do canal de biópsia, e porções adicionais, quando
presentes; e enxague do dispositivo em água corrente em abundância, inclusive dos
canais internos, garantindo a retirada de todo resíduo de matéria orgânica e/ou
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detergente da superfície do endoscópio (SOBEC, 2005; GESA, 2010; BASHAW,
2016).
Segundo Gastroenteriological Society of Australia a limpeza manual de
endoscópios é a retirada física de matéria biológica que deve ser realizada por um
profissional devidamente treinado e familiarizado com a estrutura do endoscópio e
as técnicas de limpeza com uso de água, detergente, escova e panos adequados
(GESA, 2010).
A limpeza automatizada pode ser realizada por meio de lavadoras
automáticas ou do ciclo inicial de reprocessadores automáticos de endoscópios. O
uso de reprocessadores automáticos de endoscópios tem sido bastante citado por
protocolos

internacionais

(ALVARADO;

REICHELDERFER,

2000;

RUTALA;

WEBER; HICPAC, 2008; GESA, 2010; BASHAW, 2016) por permitirem a
padronização das etapas do reprocessamento garantindo o controle de variáveis
como temperatura, quantidade dos agentes químicos utilizados no processo e
evitando erros humanos.
No entanto, há controvérsias quanto a necessidade de limpeza manual dos
endoscópios antes dos ciclos de limpeza e desinfecção dos reprocessadores
automáticos, tendo em vista evidências prévias da importância da fricção, por
pressão ou escovação, no processo de limpeza (RUTALA; WEBER; HICPAC, 2008).
Desta maneira, apesar da recomendação da limpeza manual prévia ao uso dos
reprocessadores automáticos (PETERSEN et al., 2017) pesquisas demonstram a
eficácia da limpeza realizada apenas por reprocessadores automáticos quando
comparada com a limpeza manual (ALFA; OLSON; DEGAGNE, 2006; ALFA et al,
2010; EVANGELISTA et al., 2015).
Do mesmo modo, a desinfecção de alto nível também pode ser realizada
manualmente, pela imersão do dispositivo em solução desinfetante e sua perfusão
nos canais; ou de modo automatizado por meio dos reprocessadores automáticos de
endoscópios (SOBEC, 2005; CATALONE; KOOS, 2005; GESA, 2010; PETERSEN
et al., 2011).
Os desinfetantes são agentes utilizados em superfície ou objetos capazes de
destruir micro-organismos vegetativos, exceto esporos bacterianos, por meio de
ação química ou física (MCDONNEL; RUSSELL, 1999; FDA, 2015). Dentre os
diversos desinfetantes disponíveis é importante fundamentar a sua escolha baseada
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nos protocolos de reprocessamento e na recomendação do fabricante do
endoscópio.
Os desinfetantes aprovados para utilização em âmbito internacional são:
gluteraldeído, ácido peracético, peróxido de hidrogênio com ácido peracético,
peróxido de hidrogênio, ortoftaladeído (OPA) e sistema a base de cloro (FDA; 2015).
No Brasil, os desinfetantes recomendados para realização de desinfecção de alto
nível são gluteraldeído, ácido peracético e ortoftaladeído (SOBEC; 2005). As
recomendações acerca da concentrações e tempo de exposição deve ser
criteriosamente seguido para garantir a validade do processo de desinfecção.
Apesar de sua degradação com o tempo, os desinfetantes são substâncias
relativamente estáveis, dessa maneira, agentes como o gluteraldeído, por exemplo,
podem ser utilizados de 14 a 28 dias após seu preparo. Entretanto, para garantir a
efetividade do processo, testes de fita para validação da concentração efetiva da
solução desinfetante é recomendada antes de cada uso (SOBEC, 2005;
CATALONE; KOOS, 2005).
Assim, a desinfecção de alto nível, no reprocessamento de endoscópios, deve
ser realizada após a etapa da limpeza e finalizada pelo enxague e secagem do
dispositivo. No caso da desinfecção manual de endoscópios, recomenda-se a
injeção de álcool e ar nos canais do dispositivo após o enxague do desinfetante ao
final do processo de desinfecção para garantir a secagem da superfície interna dos
canais.

Utilizando

o

reprocessamento

automatizado,

os

reprocessadores

automáticos realizam a injeção de álcool nos canais de endoscópio como o último
ciclo do processo e cabines de fluxo de ar realizam a secagem da superfície interna
e externa do dispositivo (GENCA, 2003; RUTALA, WEBER, 2016; PETERSEN et al.,
2017).
Após o processo de desinfecção dos endoscópios flexíveis, a secagem
adequada do dispositivo é apontada como fundamental para manutenção da
superfície livre de colonização, tendo em vista que a presença de água,
possivelmente contaminada, pode contribuir para crescimento microbiano e
formação de biofilme (PINEAU et al., 2008).
Outros pesquisadores recuperaram biofilme formado em endoscópios
flexíveis após reprocessamento com e sem etapa de secagem, demonstraram ainda
que mesmo depois de desinfecção efetiva do dispositivo houve formação de biofilme
nos casos em que não foi realizada secagem dos dispositivos (KOVALERA;
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DEGENER; MEI, 2010). Assim, as cabines de fluxo de ar são equipamentos
fundamentais no reprocessamento de endoscópios pois possibilitam a secagem e
armazenamento dos dispositivos, inclusive em seus canais internos.
Dessa maneira, o reprocessamento de endoscópios, representa um tema
complexo e um desafio aos profissionais da área, especialmente, considerando os
seguintes aspectos:
• Os riscos de contaminação são multifatoriais e não totalmente transparentes; a
diversidade de condições das unidades de endoscopias e condutas; elevado
número de procedimentos que, consequentemente, aumenta os riscos e ameaças
à segurança e saúde da coletividade;
• Os procedimentos de endoscopia são de curta duração com elevada rotatividade
de equipamentos; assim, há necessidade de métodos e técnicas que produzam
um processamento rápido, sem perder o padrão de qualidade e eficiência destes
equipamentos. Em alguns serviços há número insuficiente de aparelhos para
atender à demanda de procedimentos realizados, além da falta de treinamento
dos profissionais responsáveis pela limpeza e desinfecção dos equipamentos;
• A manutenção da segurança biológica do ambiente e a isenção de riscos gera
preocupação aos profissionais que necessitam manter-se atualizados para
tomada de decisão na prática clínica;
• A capacidade dos micro-organsimos em formar biofilmes, especialmente nas
superfícies internas do canal dos endoscópios, contribuindo para a falha no
processo de descontaminação;
• A configuração dos endoscópios é complexa, com reentrâncias, válvulas e
diversos canais estreitos e longos tornando-se um desafio para qualquer método
de reprocessamento. Sua estrutura interna permite acúmulo de matéria orgânica
e formação de biofilmes e a fricção direta com escova nem sempre é possível,
pode haver dificuldade na limpeza necessária. Ainda, a termo sensibilidade e o
fato de não serem desmontáveis são limitantes importante neste processamento.
Diante do exposto, vários questionamentos permeiam essa pesquisa, nesse
sentido destacamos: a carga microbiana, a sujidade e o biofilme podem ser
indicadores de segurança da limpeza e desinfecção? Há diferença da carga
bacteriana e presença de biofilme ou não nos canais de endoscópios brasileiros em
comparação as amostras australianas?
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

- Investigar o reprocessamento de endoscópios gastrointestinais por meio de
indicadores microbiológicos e físico-químicos estruturais a fim de vencer os desafios
associados aos procedimentos de limpeza, desinfecção e da formação de biofilmes.

2.2 Objetivos Específicos

- Avaliar o nível de sujidade e contaminação de endoscópios clinicamente
utilizados antes e após a limpeza manual por meio dos testes de adenosine
triphosphate (ATP), polimerase chain reaction (PCR) e cultura microbiana;

- Avaliar o nível de sujidade e contaminação de endoscópios clinicamente
utilizados após desinfecção de alto nível por meio dos testes de ATP, PCR e cultura
microbiana;

- Analisar as condições microbiológicas da superfície interna dos canais de
endoscópios provenientes do Brasil e da Austrália quanto à carga bacteriana por
PCR e a presença de biofilme por meio da microscopia eletrônica de varredura
(MEV);
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3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo observacional transversal estruturado em três fases de
experimentos laboratoriais em concordância com os propósitos estabelecidos no
delineamento metodológico, conforme apresentado na Figura 1.

3.2 Local da pesquisa

O estudo envolveu amostras coletadas de serviços de endoscopia da
Austrália e do Brasil. As amostras referentes a fase I e II foram coletadas pela
pesquisadora responsável na unidade de endoscopia do Hospital da Universidade
de Macquarie (MUH). A unidade de endoscopia do MUH é um serviço de
endoscopia referência em Sydney (Austrália) e conta com área de recuperação, sala
de procedimento de endoscopia, área suja para limpeza de endoscópios, área limpa
equipada com cinco reprocessadores de endoscópios automáticos, duas cabines de
fluxo de ar para secagem e armazenamento de endoscópios com porta dupla para
acesso por área de reprocessamento e sala de procedimento.
Todo processamento e análise microbiológica das amostras foram realizados
no laboratório de segurança PC2 do Departamento Biomédico da Faculdade de
Medicina e Ciências Médicas da Universidade de Macquarie, Sydney, Austrália.
Cabe ressaltar que a pesquisa envolveu experimentos com endoscópios e
que nenhum dado ou procedimento envolvendo seres humanos foi realizado.
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Figura 1 – Resumo esquemático das etapas de coleta e processamento dos dados na pesquisa
AVALIAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS GASTROINTESTINAIS CLINICAMENTE UTILIZADOS

FASE I

FASE II

N = 99

N = 75

FASE III

N = 18
(Austrália)

N = 22
(Brasil)

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA MANUAL
TESTE
(ATP/PCR/UFC)
DESINFECÇÃO

LIMPEZA MANUAL
RETIRADA CANAL
BIÓPSIA

TESTE
(ATP/PCR/UFC)

TESTE
(PCR/MEV)
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3.3 Materiais

3.3.1 Meios de cultura

•

Ágar sangue (Blood Agar) - Micromedia Laboratories, Austrália.

Meio de cultura rico suplementado com sangue de cavalo para cultivo e
isolamento de micro-organismos. Mantido em aproximadamente 15ºC, conforme
instrução do fabricante.

Composição:

Caseína por enzimas pancreáticas .............................................................. 14,5g/L
Péptica do farelo de soja ..............................................................................

5g/L

Cloreto de sódio ...........................................................................................

5g/L

Enriquecimento enzimático .......................................................................... 1,5mL
Sangue de cavalo.........................................................................................

14g/L

Ágar ..............................................................................................................

14g/L

•

Trypic soy broth (TSB) - Oxoid, UK.
Meio de cultura líquido altamente nutritivo utilizado para crescimento de

bactérias e fungos. Mantido protegido da luz em temperatura ambiente, conforme
recomendado pelo fabricante.

Composição:

Peptona caseína (pancreática)..................................................................... 17g/L
Enzima de grão de soja ................................................................................

3g/L

Cloreto de sódio ...........................................................................................

5g/L

Fosfato dipotássio ........................................................................................ 2,5g/L
Glicose ......................................................................................................... 2,5g/L
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Preparação:

De acordo com as instruções do fabricante, para cada 30g de TSB foram
adicionados 1000mL de água purificada e esterilizados em autoclave a 121ºC por
15mim.

•

Ágar neutralizante (Neutraliser agar) Trypic Soy Contact Agar + LTHTh - Merk
Millipore, USA.

Placa com meio de cultura com agente neutralizante de desinfetantes (álcool,
ácido peracético, aldeído, glucoprotamina, peróxido de hidrogênio, fenol e baixas
concentrações de composto de amônio quaternário) utilizado para avaliação da
contaminação microbiana. O armazenamento foi realizado a 151ºC, de acordo com a
recomendação do fabricante.

Composição:

Peptona caseína .......................................................................................... 15g/L
Peptona soja ................................................................................................

5g/L

Cloreto de sódio ...........................................................................................

5g/L

Polissorbato (Tween) 80 ............................................................................... 5mL/L
Leticina ......................................................................................................... 0,7g/L
Histidina ....................................................................................................... 0,5g/L
Tiosulfato de sódio ....................................................................................... 0,5g/L
Ágar .............................................................................................................. 15g/L

•

Brilliance UTI Agar - Oxoid, UK.

Meio de cultura seletivo que contém substâncias cromogênicas, fenilalanina e
triptofano, que permite o isolamento e identificação de Enterococcus spp.,
Escherichia spp., coliformes, Proteus spp., Morganella spp. e Providencia spp.
Mantido protegido da luz em temperatura entre 2 e 8ºC, conforme recomendação do
fabricante.
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Composição:

Peptona ........................................................................................................15,0 g/L
Mix cromogênico ..........................................................................................26,3 g/L
Ágar ..............................................................................................................15,0 g/L

Preparação:
Após pesagem proporcional da suspensão de acordo com recomendações do
fabricante, a saber, 56,3 g a cada 1000ml de água destilada, a solução foi
homogeneizada e esterilizada em autoclave a 121ºC por 15 minutos. Em seguida o
meio foi distribuído em placas de petri descartáveis em cabine de fluxo de ar.

3.3.2 Dispositivos para o teste de adenosina trifosfato (ATP)

•

Aquasnap Total - Hygiena, USA.

Dispositivo utilizado para verificação da presença de ATP, de procedência
orgânica ou microbiana, em amostras de água do flush dos canais de endoscópios,
conforme ilustrado na Figura 2. Armazenado de 2 a 8ºC, conforme recomendação do
fabricante. Para coleta da amostra, inicialmente manteve-se o dispositivo por 20
minutos em temperatura ambiente, em seguida, após abertura do dispositivo, o
mesmo foi imerso na amostra por 5s e acoplado novamente no tubo original (retirada
de 100 µL de amostra). A extremidade superior do dispositivo foi, então, flexionada
seguidamente para lados opostos de modo a quebrar o lacre sendo que o dispositivo
foi agitado em movimentos circulares, segurando o mesmo verticalmente durante
todo o processo. Por fim, o dispositivo foi inserido no System Sure Plus para
verificação de ATP medido em relative light unit (RLU) ou unidades relativas de luz
(URL).
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Figura 2 - Ilustração representativa do dispositivo AquasnapTotal

Fonte: Hygiena.

•

Ultrasnap (Hygiena, USA).

Dispositivo em formato de swab a ser utilizado para teste de ATP em
superfícies (Figura 3). Armazenado de 2 a 8ºC, conforme recomendação do
fabricante. Após coleta da amostra nas superfícies externas dos endoscópios, a
extremidade superior do dispositivo foi, então, flexionada seguidamente para lados
opostos de modo a quebrar o lacre, sendo que o dispositivo foi agitado em
movimentos circulares, segurando o mesmo verticalmente durante todo o processo.
Por fim, o dispositivo foi inserido no System Sure Plus para verificação de ATP
medido em URL.
Figura 3 - Ilustração da utilização do dispositivo Ultrasnap em superfície

Fonte: Hygiena.
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•

Endoswab (Hygiena, USA).

Dispositivo utilizado para coleta de amostra a ser avaliada para quantificação
de ATP em canais internos de endoscópios (Figura 4). O mesmo foi armazenado em
temperatura ambiente e utilizado conforme instruções do fabricante. Para coleta da
amostra, o dispositivo foi inserido no canal de biópsia dos endoscópios avaliados até
a exposição de aproximadamente 2cm na extremidade distal do endoscópio, sendo
cortado com tesoura estéril em tubo coletor.
Figura 4 - Foto ilustrativa do dispositivo Endoswab

Fonte: Hygiena.

•

System Sure Plus (Hygiena, USA).

Dispositivo utilizado para medir os testes de ATP das amostras de água
(Aquasnap Total) e superfície (Ultrasnap e Endoswab), de acordo com a figura 5 e as
instruções do fabricante com abertura do dispositivo no momento indicado, após
auto calibração, inserção do teste de ATP a ser verificado verticalmente, fechamento
do dispositivo e seleção da opção para leitura.
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Figura 5 - Foto ilustrativa do dispositivo System Sure Plus

Fonte: Hygiena.

3.3.3 Extração de DNA e Kit para PCR

•

High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche, USA).

O kit High Pure PCR Template Preparation permite a purificação de ácidos
nucléicos provenientes de diferentes amostras incluindo células cultivadas de
bactérias e fungos e podem ser diretamente utilizados para PCR.

•

Primers

Para quantificação de DNA nas amostras através de PCR quantitativo (qPCR)
utilizou-se os primers universais 16s rRNA para amplificação das sequências de
DNA (universal eubacterial primer 16S rRNA 341F 5’-CCTACGGGAGGCAGCAG- 3’
e 534R 5’-ATTACCGCGGCTGCTGG-3’).

3.4 Procedimentos de coleta de dados e análise microbiológica

3.4.1 Fase I - Avaliação do reprocessamento de endoscópios: limpeza manual

A pesquisadora realizou a coleta de lavados de endoscópios gastrointestinais
flexíveis clinicamente utilizados antes e após o processo de limpeza manual,
conforme citado anteriormente na Figura 1.
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Imediatamente na chegada do endoscópio na área suja, após uso clínico e
pré-limpeza, a parte externa dos 30 cm distais do endoscópio era avaliado por meio
do dispositivo Ultrasnap, com movimentos do tipo vai e vem e rotações para
aumentar a área de contato avaliada. Em seguida, realizou-se flush de 30mL de
água destilada estéril nos canais internos dos endoscópios (10ml em cada canal).
Coletou-se o conteúdo do flush em tubo falcon de 50ml estéreis. Por fim, o canal de
biópsia foi escovado com o dispositivo Endoswab que após a passagem pelo canal
foi cortado com tesoura estéril no tubo coletado, aproximadamente 3cm. O
endoscópio era então entregue para os profissionais responsáveis do serviço de
endoscopia para procedimento de limpeza manual. Após a limpeza o dispositivo foi
novamente avaliado pela pesquisadora seguindo mesmo procedimento acima
citado.
Posteriormente as amostras de lavados dos endoscópios foram processadas
conforme descrito a seguir:
• 20 µL utilizados para quantificação de ATP (referente aos canais internos do
endoscópio) com auxílio do dispositivo Aquasnap. Todos os dispositivos de
quantificação de ATP, Ultrasnap e Aquasnap, foram lidos no sistema de
monitoramento por bioluminescência System Sure Plus, Hygiena com resultados
apresentados em URL;
• 100 µl para cada amostra foram semeadas em placa de ágar sangue pela técnica
spread-plate e incubadas a 37ºC por 48 horas. Transcorrido o período de
incubação, realizou-se a leitura das placas e cálculo do número de unidade
formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL). No caso de resultado de cultura
positiva, o isolamento das bactérias foi realizado com semeadura da colônia em
placa de UTI pela técnica de esgotamento e incubação a 37ºC por 18 a 24 horas;
• O conteúdo final de cada amostra, aproximadamente 30mL, foi centrifugado a
48000rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi retirado com pipeta estéril e
micropipetador eletrônico até volume final de 200 µL, que, por sua vez, foi
transferido para Ependorf estéril de 2ml para extração de DNA utilizando o High
Pure PCR Template Preparation Kit de acordo com o seguinte procedimento: ao
volume final foi adicionado 5 µL de lisozima a 10 mg/mL em Tris HCl a 10 Mm
com pH 8.0) e incubado a 37ºC por 15 minutos; em seguida, foi adicionado 200 µL
de Binding Buffer e 40 µL de proteinase K reconstituída que foram,
imediatamente, homogeneizadas e incubadas à 70ºC por 10 min; adicionado 100
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µL de isopropanol, agitado e transferido conteúdo para tubo de filtro acoplado ao
tubo de coleta pertencentes ao filtro para centrifugação a 8000 g por 1 min e início
do procedimento de lavagem e eluição conforme recomendação do fabricante
(Roche). O DNA extraído foi armazenado a -20ºC.
Após o término da coleta e processamento das amostras realizou-se a
quantificação total de DNA bacteriano com análise de qPCR em tempo real para
amplificação dos genes de 16S rRNA Dos micro-organismos presentes na amostra
com os primers universais 16S rRNA_341F 5’-CCTACGGGAGGCAGCAG-3’ e 16S
rRNA_534R 5’-ATTACCGCGGCTGCTGG-3’. Para reação de qPCR utilizou-se 25µL
de uma mistura de 1X Brilliant II Sybr Green qPCR Master mix (Stratagene), 400nM
do forward primer, 400nM do reverse primer e 2µL do DNA extraído anteriormente
nas seguintes condições: ativação da polimerase a 95ºC por 10 min, 40 ciclos de
desnaturação a 95ºC por 15 min, anelamento a 56ºC por 30s e extensão a 72ºC por
30s. Utilizou-se, ainda, para cada reação amostras com concentrações préestabelecidas, determinadas com diluições seriadas de 106 a 103 cópias/µL, usadas
como controle positivo para determinação de curva padrão da reação (standard
curve) e posterior comparação com os resultados da concentração de gene das
amostras avaliadas.

3.4.2 Fase II - Avaliação do reprocessamento de endoscópios: desinfecção de
alto nível

Nesta fase, a coleta das amostras foi realizada utilizando barreira de proteção
total e equipamentos estéreis (campo, avental, luva, seringa, água destilada,
tesoura, conexão para flush de endoscópios, escova para canal de biópsia de
endoscópios e tubo de Falcon de 50mL).
Todos os endoscópios avaliados foram retirados da cabine de fluxo de ar e
armazenamento após checagem da data e hora de realização da desinfecção de
alto nível. Optou-se por coletar amostras no período de 12 horas após o
reprocessamento, para possível recuperação de contaminação proveniente de
biofilmes e antes de 72 horas, período máximo recomendado para armazenamento
de endoscópios antes de novo reprocessamento.
Inicialmente, a parte externa dos 30cm distais dos endoscópios foram
avaliados por meio do dispositivo Ultrasnap, com movimentos do tipo vai e vem e
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rotações para aumentar a área de contato avaliada. Em seguida, realizou-se a
escovação dos canais de biópsia e sucção, internos aos endoscópios, com posterior
corte de 3cm ditais da escova no tubo de coleta Falcon. Por fim, coletou-se no
mesmo tubo o flush de 10mL de água destilada para cada canal interno dos
endoscópios, com auxílio da conexão para flush de endoscópios flexíveis.
O processamento das amostras foi realizado conforme descrito a seguir:
• Alíquotas de 20µL de cada amostra foram utilizadas para quantificação de ATP
(referente aos canais internos dos endoscópios) com auxílio do dispositivo
Aquasnap. Todos os dispositivos de quantificação de ATP, Ultrasnap e Aquasnap,
foram lidos no sistema de monitoramento por bioluminescência System Sure Plus,
Hygiena com resultados apresentados em URL;
• Alíquotas de 20mL de cada amostra foram utilizadas para realização da cultura
microbiana divididos em duas semeaduras de 10mL para cada meio de cultura
(ágar sangue e neutralizante). O conteúdo a ser cultivado (10mL) foi injetado, com
auxílio de seringa, em um filtro de membrana permeável; posteriormente, o filtro
foi retirado da membrana com pinça descartável estéril e semeado nas placas de
cultura. As placas de cultura foram, então, incubadas a 37ºC por 48 horas antes
de sua leitura. No caso de resultado de cultura positivo, o isolamento das
bactérias foi realizado com semeadura da colônia em placa de UTI pela técnica
de estrias e incubação a 37ºC por período de 18 a 24 horas para realização da
leitura;
• Alíquotas de 10mL de cada amostra foram utilizadas para quantificação de PCR.
Inicialmente os conteúdos foram centrifugados a 48000rpm por 30 min. Em
seguida, após a retirada do sobrenadante, realizou-se a extração de DNA por
meio do High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche) no volume final de
200µl, seguidos de armazenamento e qPCR, conforme citado no item 4.4.1.
A identificação das espécies bacterianas bacterianas das culturas microbianas
de endoscópios após o reprocessamento foi realizada através de sequenciamento
genético 16s rRNA. Inicialmente, adicionou-se às colônias isoladas das bactérias
200µL de solução de tampão fosfato e 10µL de lisozima (concentração final de
0,5mg/mL) com posterior incubação a 37ºC por 15 minutos. Procedeu-se, então, a
extração de DNA com utilização de High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche)
seguindo as instruções do fabricante. A amplificação do PCR para o gene 16S rRNA
foi

realizado

utilizando

os

primers

universais

16S

rRNA_341F

5’-
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CCTACGGGAGGCAGCAG-3’ e 16S rRNA_951R 5’-ATGCTCCRCCGCTTGTG-3’
para amplificação de 610bp. Após realização de PCR, o produto (10µL) foi então
purificado com 2µL de enzima de tratamento ExoSAP-IT; centrifugado rapidamente e
incubado a 37ºC por 30 minutos (posterior inativação da enzima com incubação a
80ºC por 15 min); adicionado 1µL de primer 341F a 10uM e 1µL de primer 951R
10uM e armazenado a -20ºC até envio de todas as amostras para o laboratório
Australian Genome Research Facility para as análise de sequenciamento de DNA. O
sequenciamento foi realizado utilizando o Kit BigDye Terminator v3.1 (Applied
Biosystems)

para

sequenciamento

e

AB3130xl

genetic

analyser

(Applied

Biosystems) para separação capilar. O resultado foi comparado com os
sequenciamentos genéticos disponíveis nos bancos de dados GenBank, EMBL e
DDBJ utilizando-se os resultados ≥98% de similaridade.

3.4.3 Fase III - Comparação microbiológica de endoscópios: Brasil x Austrália

A análise das condições microbiológicas dos canais internos de endoscópios
foi realizada quanto à carga bacteriana por meio de qPCR e quanto a presença de
biofilme através de MEV.
Para análise da carga bacteriana, os canais foram limpos externamente, com
uso de campo, luvas e gaze estéreis pela pesquisadora responsável, em sequência
com removedor de biofilme, álcool etílico a 70% e água purificada. Em seguida,
realizou-se a extração de DNA por técnica de precipitação com sal conforme
detalhado em Apêndice A. Posteriormente, a quantificação de DNA foi realizada
através de qPCR com primer universal 16S.
Para observação da superfície interna dos canais de endoscópios, 12 canais
(3 provenientes da Austrália e 6 provenientes do Brasil) foram cortados
transversalmente em segmentos de aproximadamente 1cm de comprimento cada e
longitudinalmente para exposição da parte interna. Os segmentos foram fixados com
1mL de gluteraldeído a 2,5% por 24 horas em temperatura ambiente. Estes eram,
então, lavados três vezes com solução tampão fosfato a 0,1M por 10 minutos cada.
Em seguida, os segmentos foram desidratados em série de álcool etílico a 15, 30,
50, 70, 95 e 100% por 10 minutos em cada concentração e três vezes em HMDS a
100 % por 10 minutos. Por fim, as amostras permaneceram em cabine de fluxo
laminar por 24 horas para secagem dos segmentos antes de serem transportadas
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para o laboratório de microscopia da Universidade de Macquarie, onde foram
realizadas as imagens de MEV após fixação em suporte e metalização com ouro.

3.5 Análise estatística dos dados

Os resultados das amostras processadas foram codificados e duplamente
digitados em planilha do Excel e transferidos para software IBM SPSS Statistics
versão 23.0 para análise descritiva e estatística dos dados. Para tanto, nas
comparações de medianas em amostras independentes utilizou-se o teste de ManWhitney e em amostras relacionadas o teste de Wilcoxon. Além disso, empregou-se
o teste de Spearman para correlação de diferentes variáveis, e o teste de quiquadrado com nível de significância de 5% (p<0,05).
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4 RESULTADOS

Os resultados acerca da avaliação dos indicadores microbiológicos de
endoscópios gastrointestinais estão apresentados nas Tabelas de 1 a 15, Gráficos
de 1 a 16, Figuras 6 a 10 e Apêndices de B a D seguindo a sequência dos objetivos
propostos conforme descrito a seguir:

4.1 Fase I – Avaliação do reprocessamento de endoscópios: limpeza manual.

4.2 Fase II – Avaliação do reprocessamento de endoscópios: desinfecção de
alto nível.

4.3 Fase III – Comparação microbiológica de endoscópios: Brasil x Austrália.

4.1 Fase I – Avaliação do reprocessamento de endoscópios: limpeza manual

Um total de 99 endoscópios, sendo 63 colonoscópios e 36 gastroscópios
foram avaliados para determinação da sujidade (ATP) e contaminação, através da
carga bacteriana (PCR) e carga microbiana (cultura microbiana, com análise
qualitativa e quantitativa quanto a presença ou ausência de micro-organismos, e o
número de unidades formadoras de colônias por mililitro UFC/mL, respectivamente)
antes e após o processo de limpeza manual.
As Tabelas 1 a 4 apresentam as análises descritivas (valores mínimo,
máximo, mediana e desvio padrão) das variáveis sujidade interna, sujidade externa,
carga bacteriana e carga microbiana, respectivamente, de acordo com o tipo de
endoscópio avaliado.
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Desta forma, não houve distribuição normal das amostras, conforme
observado com os valores de desvio padrão das variáveis maiores do que os da
mediana (Tabelas 1 a 4).

Tabela 1 - Análise descritiva dos valores de sujidade interna antes e após limpeza
manual dos endoscópios gastrointestinais
Tipos de
Endoscópios

ATP interno*
Antes

Colonoscópios

Gastroscópios

(%)

Após

(%)

Mínimo

6,0

(1,6%)

1,0

(6,3%)

Máximo

2788,0

(1,6%)

281,0

(1,6%)

Mediana

52,0

-

11,0

-

Desvio Padrão

351,4

-

42,2

-

Mínimo

56,0

(2,8%)

8,0

(2,8%)

Máximo

4490,0

(2,8%)

655,0

(2,8%)

Mediana

738,5

-

85,5

-

Desvio Padrão

1134,2

-

128,9

-

*Valores apresentados em Unidades Relativas de Luz (URL).

Tabela 2 - Análise descritiva dos valores de sujidade externa antes e após limpeza
manual dos endoscópios
Tipos de
Endoscópios
Colonoscópios

Gastroscópios

ATP externo*
Antes

(%)

Após

(%)

Mínimo

0,0

(42,9%)

0,0

(68,3%)

Máximo

501,0

(1,6%)

22,0

(1,6%)

Mediana

1,0

-

0,0

-

Desvio Padrão

74,1

-

3,4

-

Mínimo

4,0

(2,8%)

0,0

(8,3%)

Máximo

6830,0

(2,8%)

139,0

(2,8%)

Mediana

106,0

-

5,5

-

Desvio Padrão

1733,2

-

31,7

-

*Valores apresentados em Unidades Relativas de Luz (URL).
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Tabela 3 - Análise descritiva dos valores da carga bacteriana dos endoscópios antes
e após limpeza manual
Tipos de
Endoscópios
Colonoscópios

Gastroscópios

PCR*
Antes

(%)

Após

(%)

Mínimo

4,4E+03

(1,6%)

0,0E+00

(1,6%)

Máximo

3,4E+07

(1,6%)

4,6E+07

(1,6%)

Mediana

2,9E+06

-

1,9E+06

-

Desvio Padrão

6,1E+06

-

7,5E+06

-

Mínimo

1,1E+05

(2,8%)

7,3E+04

(2,8%)

Máximo

1,1E+07

(2,8%)

1,6E+06

(2,8%)

Mediana

6,2E+05

-

2,8E+05

-

Desvio Padrão

1,8E+06

-

2,9E+05

-

*Valores apresentados em Bactérias por mililitro da amostra (Bactéria/Ml).

Tabela 4 - Análise descritiva dos valores de carga microbiana (cultura) dos
endoscópios antes e após limpeza manual
Tipos de
Endoscópios
Colonoscópios

Gastroscópios

Cultura*
Antes

(%)

Após

(%)

Mínimo

0,0

(55,6%)

0,0

(85,7%)

Máximo

10000,0

(4,8%)

90,0

(1,6%)

Mediana

0,0

-

0,0

-

Desvio Padrão

2344,9

-

17,0

-

Mínimo

0,0

(86,1%)

0,0

(94,4%)

Máximo

50,0

(2,8%)

20,0

(2,8%)

Mediana

0,0

-

0,0

-

Desvio Padrão

10,1

-

3,7

-

* Valores apresentados em Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (UFC//Ml).

A comparação dos resultados das medianas dos níveis de sujidade (interna e
externa) em endoscópios (colonoscópios e gastroscópios) após limpeza manual
demonstrou que gastroscópios tiveram maiores níveis de sujidade do que
colonoscópios (p<0,001), tanto internamente (Gráfico 1) quanto externamente
(Gráfico 2).

Resultados | 45

Gráfico 1 – Distribuição dos valores dos níveis de sujidade interna após limpeza
manual por tipo de endoscópio

Gráfico 2 - Distribuição dos valores dos níveis de sujidade externa após limpeza
manual por tipo de endoscópio
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No Gráfico 3 evidenciou-se a diferença das medianas dos níveis de sujidade
interna (URL) nos colonoscópios (p<0,001) e nos gastroscópios (p<0,001), antes e
após a limpeza manual.

Gráfico 3 - Comparação das medianas dos níveis de sujidade interna dos
endoscópios (colonoscópios e gastroscópios) antes e após limpeza manual

p<0,001

p<0,001
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Segundo o gráfico 4, houve diferença dos valores das medianas dos níveis de
sujidade externa nos colonoscópios (p<0,001) e gastroscópios (p<0,001), antes e
após limpeza manual.

Gráfico 4 - Comparação das medianas dos níveis de sujidade externa dos
endoscópios (colonoscópios e gastroscópios) antes e após limpeza manual

p<0,001

p<0,001
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A comparação dos valores das medianas da sujidade interna e sujidade
externa dos endoscópios após limpeza manual demonstrou maior nível de sujidade
interna do que externa (p<0,001) – Gráfico 5.

Gráfico 5 - Comparação das medianas das variáveis sujidade interna e sujidade
externa após limpeza manual

p<0,001
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De acordo com o tipo de endoscópio, os colonoscópios apresentaram maior
contaminação com carga bacteriana quando comparados com os gastroscópios
(p<0,001), por meio da técnica de PCR – Gráfico 6.

Gráfico 6 - Distribuição dos resultados da carga bacteriana dos endoscópios
(colonoscópios e gastroscópios) após limpeza manual
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No gráfico 7 evidenciou-se a redução da carga bacteriana dos endoscópios
(colonoscópios e gastroscópios) após limpeza manual (p=0,03).

Gráfico 7 - Comparação dos valores das medianas da carga bacteriana dos
endoscópios (colonoscópios e gastroscópios) antes e após limpeza manual

p=0,03
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De acordo com o gráfico 8, houve redução significativa da carga bacteriana
apenas em gastroscópios (p<0,001) após limpeza manual.

Gráfico 8 - Comparação dos valores das medianas da carga bacteriana dos
endoscópios (colonoscópios e gastroscópios) antes e após limpeza manual

p=0,36

p<0,001
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Os Gráficos 9 e 10 apresentam a distribuição das frequências da carga
microbiana (UFC/mL) após limpeza manual em colonoscópios e gastroscópios,
respectivamente.
Observa-se, no gráfico 9 que a maioria da amostra apresentou cultura
negativa (valor zero no gráfico) após limpeza manual, com alguns valores
discrepantes que alcançaram 90UFC/mL.

Gráfico 9 - Distribuição dos valores de carga microbiana (UFC/mL) dos
colonoscópios após limpeza manual
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No Gráfico 10, observa-se que a maioria da amostra de gastroscópios
apresentou cultura negativa (valor zero no gráfico) após limpeza manual, com alguns
valores discrepantes que alcançaram 20 UFC/mL.

Gráfico 10 - Distribuição dos valores de carga microbiana (UFC/mL) dos
gastroscópios após limpeza manual

Desta maneira, a comparação entre as medianas do teste de cultura
microbiana antes e após limpeza manual por tipo de endoscópio não mostraram
redução devido as medianas dos valores de colonoscópios e gastroscópios ser igual
a zero antes e após do processo de limpeza.
Baseado na relevância clínica da variável, utilizou-se apenas a variável
sujidade interna para representação dos valores do teste de sujidade para os testes
de correlação entre as variáveis da amostra. Assim, as Tabelas 5 a 7 apresentam as
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correlações das variáveis sujidade interna, carga bacteriana e carga microbiana
realizados entre si.
Observa-se uma relação positiva e significativa para as variáveis sujidade
interna e carga bacteriana nos dois tipos de endoscópios (colonoscópios e
gastroscópios) níveis de sujidade interna e carga microbiana em gastroscópios.

Tabela 5 - Correlação das medianas das variáveis sujidade interna e carga
bacteriana por tipo de endoscópio
Tipos de Endoscópios

Carga bacteriana

Colonoscópios

Spearman

p

Sujidade

0,47

p<0,001

Sujidade

0,352

p=0,035

Gastroscópios

Tabela 6 - Correlação das medianas das variáveis sujidade interna e carga
microbiana por tipo de endoscópio
Tipos de Endoscópios

Carga microbiana

Colonoscópios

Spearman

p

Sujidade

0,051

p=0,691

Sujidade

0,338

p=0,04

Gastroscópios

Tabela 7 - Correlação das medianas das variáveis carga bacteriana e carga
microbiana por tipo de endoscópio
Tipos de Endoscópios

Carga microbiana

Colonoscópios

Spearman

p

Carga bacteriana

0,16

p=0,207

Carga bacteriana

0,31

p=0,061

Gastroscópios
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Na Tabela 8 está descrito os micro-organismos isolados e identificados nas
culturas microbianas dos endoscópios (colonoscópios e gastroscópios) antes e após
limpeza manual. Observa-se que as cepas de maior prevalência foram E.coli (31%)
e Staphylococcus coagulase-negativa (19%).

Tabela 8 - Micro-organismos identificados dos lavados de endoscópios antes e após
limpeza manual
Micro-organismos isolados

Frequência de casos
(%)

Staphylococcus coagulase-negativa

(19%)

Staphylococcus aureus

(5%)

Streptococcus spp.

(5%)

Escherichia coli

(39%)

Klebisiela spp.

(17%)

Pseudomonas spp.

(6%)

Serratia spp.

(3%)

Proteus spp.

(2%)

Outros bacilos gram-negativo

(3%)

Candida spp.

(1%)

Total

(100%)

4.2 Fase II – Avaliação do reprocessamento de endoscópios: desinfecção de
alto nível

Um total de 75 endoscópios, 40 colonoscópios e 35 gastroscópios, foram
avaliados para determinação da sujidade (ATP) e contaminação, através da carga
bacteriana (PCR) e carga microbiana (cultura microbiana, com análise qualitativa
quanto a presença ou ausência de micro-organismos) após o processo de
desinfecção.
As Tabelas 9 a 11 apresentam as análises descritivas (valores mínimo,
máximo, mediana e desvio padrão) das variáveis sujidade interna, sujidade externa,
carga bacteriana e cultura microbiana, respectivamente, de acordo com o tipo de
endoscópio avaliado.
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Desta forma, não houve distribuição normal das amostras, conforme
observado com os valores de desvio padrão das variáveis maiores do que os da
mediana (Tabelas 9 a 11).

Tabela 9 - Análise descritiva dos valores de sujidade interna após reprocessamento
dos endoscópios gastrointestinais
Tipos de
Endoscópios

Sujidade interna*
URL

(%)

Mínimo

0,0

(77,5%)

Máximo

6,0

(2,5%)

Mediana

0,0

-

Desvio Padrão

1,1

-

Mínimo

0,0

(22,9%)

Máximo

12,0

(2,9%)

Mediana

3,0

-

Desvio Padrão

3,0

-

Colonoscópios

Gastroscópios

Tabela 10 - Análise descritiva dos valores
reprocessamento dos endoscópios gastrointestinais

de

sujidade

externa

Sujidade externa*
Tipos de Endoscópios
Colonoscópios

Gastroscópios

URL

(%)

Mínimo

0,0

(67,5%)

Máximo

3,0

(2,5%)

Mediana

0,0

-

Desvio Padrão

0,8

-

Mínimo

0,0

(31,4%)

Máximo

39,0

(2,9%)

Mediana

3,0

-

Desvio Padrão

8,3

-

após
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Tabela 11 - Análise descritiva dos valores
reprocessamento dos endoscópios gastrointestinais

de

carga

bacteriana

após

Carga bacteriana
Tipos de Endoscópios
Colonoscópios

Gastroscópios

Bactéria/mL

(%)

Mínimo

0,0E+00

(12,5%)

Máximo

1,2E+04

(2,5%)

Mediana

1,5E+03

-

Desvio Padrão

2,5E+03

-

Mínimo

0,0E+00

(5,7%)

Máximo

8,4E+03

(2,9%)

Mediana

1,9 E+03

-

Desvio Padrão

1,6E+03

-

A Tabela 12 apresenta os resultados das culturas microbianas dos
endoscópios

(colonoscópios

e

gastroscópios)

após

o

reprocessamento.

Gastroscópios e colonoscópios tiveram o mesmo número de amostras positivas,
totalizando 10,6% (n=8) das amostras com crescimento microbiano.

Tabela 12 - Análise descritiva dos resultados das culturas microbianas de
endoscópios gastrointestinais após reprocessamento
Tipos de Endoscópios

Resultado cultura
Amostra

Negativo

Positivo

Colonoscópios

40

36

4

Gastroscópios

35

31

4

Total

75

67

8

A comparação de sujidade interna e externa após o reprocessamento por tipo
de endoscópio demonstra que gastroscópios apresentaram maior sujidade do que
colonoscópios,

conforme

respectivamente).

detalhado

nos

Gráficos

11

e

12,

(p<0,001,
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Gráfico 11 - Distribuição dos resultados de sujidade interna dos endoscópios
(colonoscópios e gastroscópios) após reprocessamento

Gráfico 12 - Distribuição dos resultados de sujidade externa dos endoscópios
(colonoscópios e gastroscópios) após reprocessamento
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A comparação dos valores das variáveis de sujidade testados interna e
externamente após o reprocessamento demonstra que não há diferença significativa
entre eles (p=0,097). A distribuição dos resultados do nível de sujidade interna e
externa

dos

endoscópios

(colonoscópios

e

gastroscópios)

testados

após

reprocessamento estão descritos nos Gráficos 13 e 14. Observa-se que nas duas
análises, interna e externa, os valores de ATP apresentaram a maioria de valores
iguais a zero após o reprocessamento.

Gráfico 13 - Distribuição dos resultados de sujidade interna dos endoscópios
(colonoscópios e gastroscópios) após reprocessamento
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Gráfico 14 - Distribuição dos resultados de sujidade externa dos endoscópios
colonoscópios e gastroscópios) após reprocessamento

A distribuição dos resultados das cargas bacterianas (Bactéria/mL) por tipo de
endoscópio (colonoscópios e gastroscópios) após reprocessamento demonstrou que
os gastroscópios foram mais homogêneos (valores mais próximos da mediana) do
que os colonoscópios, com resultados mais dispersos. Assim, não houve diferença
significativa da carga bacteriana entre os endoscópios avaliados (p=0,21) (Gráfico
15).
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Gráfico 15 - Distribuição dos resultados de carga bacteriana dos endoscópios
(colonoscópios e gastroscópios) após reprocessamento

Baseado na relevância clínica da variável, utilizou-se apenas a variável
sujidade interna para representação dos valores do nível de sujidade para os testes
de correlação com a variável carga bacteriana. Entretanto, não houve correlação
significativa entre as variáveis (p=0,93).
A descrição dos micro-organismos isolados e identificados nas culturas
microbianas

dos

endoscópios

(colonoscópios

reprocessamento está apresentada na Tabela 13.

e

gastroscópios)

após

o
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Tabela 13 - Micro-organismos identificados dos lavados de endoscópios após o
reprocessamento
Micro-organismos isolados

Frequência de casos
N (%)

Staphylococcus aureus

(11,1%)

Staphylococcus epidermidis

(33,3%)

Staphylococcus homidis

(11,1%)

Staphylococcus capitis

(11,1%)

Roseomonas gilardii

(22,2%)

Micrococcus luteus

(11,1%)

Total

(100%)

4.3 Fase III - Comparação microbiológica de endoscópios: Brasil x Austrália

Um total de 40 canais de biópsia de endoscópios, 18 provenientes do Brasil e
22 provenientes da Austrália, foram avaliados para determinação da carga
bacteriana por meio do teste de PCR (Bactérias/mL); e presença de biofilme por
microscopia eletrônica de varredura (MEV).
A tabela 14 apresenta a análise descritiva (valores mínimos, máximos,
mediana e desvio padrão) dos resultados de carga bacteriana dos canais de
endoscópios de acordo com o país de origem do endoscópio.

Tabela 14 - Análise descritiva dos resultados da carga bacteriana dos canais de
endoscópios provenientes do Brasil e da Austrália
Carga bacteriana
País de origem
Brasil

Austrália

Bactérias/mL

(%)

Mínimo

0,0E+00

(50%)

Máximo

1,6E+06

(5,6%)

Mediana

5,8E+02

-

Desvio Padrão

3,9E+05

-

Mínimo

0,0E+00

(86,4%)

Máximo

84,5E+04

(4,5%)

Mediana

0,0E+00

-

Desvio Padrão

9,6E+04

-
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No Gráfico 16 evidenciou-se que os canais de endoscópios provenientes do
Brasil apresentaram maior carga bacteriana do que os canais provenientes da
Austrália (p=0,002).

Gráfico 16 - Distribuição dos resultados de carga bacteriana dos canais de
endoscópios provenientes do Brasil e Austrália

A avaliação da microscopia eletrônica de varredura (MEV) revelou a presença
de biofilme em todos os canais de endoscópios investigados.
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A Figura 6 evidencia a presença de biofilme com matrizes densas e extensas
de substâncias poliméricas extracelulares na superfície interna dos canais de
endoscópios, provenientes do Brasil e Austrália.

Figura 6 - Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna dos canais de
endoscópios provenientes da Austrália (A) e do Brasil (B) evidenciando presença de
biofilmes com matrizes densas de substâncias poliméricas extracelulares

A

B

x6.500

x4.500

A

x1.800

B

x1.700
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As Figuras 7 a 9 correspondem a observação detalhada da superfície interna
dos canais de endoscópios provenientes do Brasil. Observa-se a presença de
hemácias (Figura 7) e neutrófilos (Figura 8) nos biofilmes presentes nas amostras.

Figura 7 - Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna de canais de
endoscópios provenientes do Brasil evidenciando biofilmes com presença de
hemácias (setas)

A
B

x1.600

B

x5.500

B

x5.500

B

x7.500
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Figura 8 - Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna de canais de
endoscópio proveniente do Brasil evidenciando a presença de biofilmes e neutrófilos
(setas)

B

x4.500

B

x9.500

Figura 9 - Micrografia eleterônica de varredura da superfície interna de canais de
endoscópios provenientes do Brasil evidenciando: A) biofilme em estruturas densas
e dispostas em camadas (setas); B) presença de hifas de fungos (marcação)

A

x5.500

B

x1.800

A

x4.500

B

x4.500

A
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A figura 10 mostra a presença de biofilme nas áreas de dano da superfície
dos canais de endoscópios provenientes da Austrália e do Brasil.

Figura 10 - Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna dos canais de
endoscópios provenientes da Austrália (A) e do Brasil (B) evidenciando a presença
de biofilme nas áreas de danos na superfície (marcação)

A

x1.800

A

x2.300

A

x1.800

B

x4.500

B

x5.500

B

x1.800
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5 DISCUSSÃO

Neste estudo, o reprocessamento de endoscópios gastrointestinais flexíveis
foi avaliado de modo a reunir informações e evidências das condições
microbiológicas, de sujidade, e, consequentemente refletir sobre o processo de
limpeza e desinfecção. Há o alerta frequente sobre às peculiaridades da estrutura
física dos endoscópios que ameaça a qualidade e a segurança do reprocessamento.
A efetivação das boas práticas do reprocessamento de endoscópios envolve
um processo criterioso permeado por uma gama de requisitos incluindo
procedimentos manuais e/ou automatizados, uso de desinfetantes de alto espectro e
a adesão dos profissionais às recomendações.
Acresce-se que falhas no reprocessamento frequentemente está associado a
ocorrência de infecção cruzada e até de surtos (NAAS et al., 2010; ROBERTSON et
al., 2017; FDA, 2015). Isso justifica o arsenal produzido em termos de desinfetantes,
equipamentos de automatização, manuais/protocolos, leis e resoluções para fins de
normatização e fiscalização do processo em prol das boas práticas de
reprocessamento. (MUSCARELLA, 2010; BISSET et al., 2006; SOBEC, 2005;
GENCA, 2003; BISSET et al., 2006; GASTMEIER; VONBERG, 2014; BRASIL, 2012;
CDC, 2017).
Segundo Weber e Rutala (2013) as falhas no reprocessamento de destes
dispositivos podem estar relacionados ao desempenho humano, as condições
inadequadas dos insumos e equipamentos, tais como, problemas na estrutura e
manutenção; e, também devido ao fluxo de atendimento, problemas organizacionais
e ambientais.
Estudiosos sobre falhas no reprocessamento de endoscópios verificaram que
as causas mais frequentes foram os problemas com reprocessadores automáticos e
a realização de práticas não recomendadas no protocolo ou manual vigente na
instituição (GAMBLE; DUCKWORTH; RIDGWAY, 2007, LANGLAY et al., 2013).
Kimmey et al. (1993) relaram que o risco de transmissão de infecção
associado a endoscopia gastrointestinal é extremamente baixo (1 caso em 1,8
milhões de procedimentos). Outros autores também confirmaram que infecções
relacionadas à endoscopia gastrointestinal são raras, porém reconhecem tratar-se
de uma estimativa subestimada não representando a realidade, especialmente
considerando as negligencias no processo de vigilância epidemiológica dos casos
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de infecção e a falta de fiscalização dos serviços de endoscopias (NELSON et al.,
2001; ASGE, 2007).
Dessa

maneira,

a

avaliação

do

reprocessamento

de

endoscópios

gastrointestinais pode ser considerada uma maneira de detectar possíveis falhas e
evitar danos aos pacientes, entretanto verificam-se divergências acerca das
recomendações no reprocessamento de endoscópios acarretando na diversidade de
condutas e falta de uniformidade entre os serviços e as instituições.
No serviço de endoscopia da Austrália, local de pesquisa deste estudo, as
culturas

microbianas

de

vigilância

do

reprocessamento

de

endoscópios

gastrointestinais são realizadas regularmente de acordo com a regulamentação
vigente no país (GESA, 2010; GENCA, 2003). Neste estudo, apenas 10% (8/75) da
amostra de endoscópios reprocessados avaliados apresentaram cultura microbiana
positiva.
Resultados semelhantes foram relatados por outros pesquisadores. Ofstead
et al. (2015) ao avaliarem gastroscópios e colonoscópios armazenados após
reprocessamento relataram 9% da amostra com presença de micro-organismos
viáveis detectados por cultura microbiana. Alfa et al. (2012) descrevem 14% de
culturas positivas de cultura positiva dos endoscópios gastrointestinais avaliados;
recomendam a contagem de 102 UFC/mL como referência para indicador do nível
de contaminação após reprocessamento. Destacam, ainda, que esse nível é
confiável e possível de ser atingido na prática clínica.
Entretanto, de acordo com European Society of Gastroenterology (ESGE) as
culturas microbianas de lavados de canais de endoscópios gastrointestinais não
devem ultrapassar 20 UFC/canal de endoscópio (BEILENHOFF et al., 2007). Ainda,
segundo GESA (2010), o resultado quantitativo da cultura em UFC deve ser avaliado
junto com o tipo de micro-organismo isolado para determinação da conduta a ser
tomada com o endoscópio testado que pode variar e até restringir o seu uso clínico.
Outros estudos demonstraram taxas mais elevadas sugerindo maiores níveis
de

contaminação

de

endoscópios

gastrointestinais

após

reprocessamento

(MACHADO et al., 2006; OFSTEAD et al., 2016).
Em estudo realizado em dois hospitais brasileiros, Machado et al. (2006)
evidenciaram que 48.3% dos endoscópios gastrointestinais avaliados apresentaram
cultura microbiana positiva e níveis de contaminação que variaram de 104 a 106
UFC/mL após reprocessamento. Ofstead et al. (2016) relataram 47% de cultura

Discussão | 70

microbiana positiva, com acréscimo da taxa para 60% quando os mesmos
endoscópios gastrointestinais foram testados após dois meses.
Assim, apesar das controvérsias acerca da utilização da cultura microbiana
como método de determinação de presença de contaminação em endoscópios após
o reprocessamento na prática clínica, muitos serviços realizam frequentemente esse
recurso para determinação da contaminação dos endoscópios.
Diversos pesquisadores descrevem o uso frequente das culturas microbianas
para

avaliação

do

reprocessamento

de

endoscópios

gastrointestinais

(MUSCARELLA,2010; SAVIUC et al. 2015; GESA, 2010; ZHANG et al., 2011; WGO,
2011).
Bajolet et al. (2013) relataram falhas no processo de limpeza e secagem de
endoscópios a partir da investigação de bactéria multirresistente em pacientes
submetidos à endoscopia por meio cultura de vigilância. Naryzhny, Silas e Chi
(2016) apontaram a implementação de culturas microbianas de rotina em
duodenoscópios após surto de infecção por bactéria multirresistente como uma das
medidas de vigilância epidemiológica.
Ainda, segundo o manual de reprocessamento da Gastoenterological Society
of Australia, GENCA (2003) a realização deste tipo de cultura constitui o único meio
de detecção de danos nos canais internos dos endoscópios gastrointestinais na
prática dos serviços de endoscopia.
A fim de superar as dificuldades relacionadas a amostragem e interpretação
dos resultados das culturas microbianas de vigilância de reprocessamento de
endoscópios, GENCA (2003) recomenda a frequência que os endoscópios devem
ser testados e quais os micro-organismos devem ser investigados, direcionando
assim o procedimento e interpretação das culturas. No que diz respeito a
periodicidade da realização de vigilância das culturas microbianas nos endoscópios
gastrointestinais a cada quatro semanas para duodenoscópios e broncoscópios; e a
cada três meses para os demais endoscópios gastrointestinais, como por exemplo,
gastroscópios e colonoscópios.
No entanto, alguns protocolos internacionais não incluem a cultura de
vigilância como parte das recomendações acerca do controle de qualidade do
reprocessamento de endoscópios gastrointestinais devido ao tempo para obtenção
dos resultados e dos custos envolvidos na técnica. Destaca-se as dificuldades de
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interpretação dos achados, principalmente no caso de isolamento de cepas
provenientes do meio ambiente (RUTALA et al., 2008; PETERSEN, 2017).
O Multisociety guideline on reprocessing flexible enodscopes: 2016, Petersen
et al. (2017) explicam que as recomendações internacionais para realização de
culturas microbianas de endoscópios foram desenvolvidas para investigação de
surtos de infecções e não para vigilância do reprocessamento como rotina, apesar
de reconhecerem que o isolamento de micro-organismos do trato gastrointestinal
possibilitam a relação de falhas no reprocessamento. As recomendações do CDC
(2017) não incluem cultura microbiana como recurso essencial para avaliação da
qualidade do reprocessamento de endoscópios flexíveis devido controvérsias entre
os profissionais e estudiosos sobre as evidencias que sustentam a prática.
No Brasil, as culturas microbianas de vigilância também não fazem parte das
recomendações

para

avaliação

do

reprocessamento

de

endoscópios

gastrointestinais flexíveis (SOBEC, 2005).
Com relação a identificação das cepas por meio de sequenciamento de DNA,
este estudo, resultou nas seguintes cepas: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, Roseomonas gilardii e
Micrococcus luteus.
De acordo com Koneman et al. (2001) o S. aureus representa um dos
desafios para o risco de infecção relacionada a assistência à saúde (IRAS), apesar
de ser comumente isolada na microbiota de humanos; bem como outras cepas. S.
epidermidis é a espécie de maior prevalência entre os Staphylococcus coagulase
negativo que podem causar infecções em seres humanos. S. hominis é uma espécie
de Staphylococcus coagulase negativo integrante da pele humana e pode causar
infecções oportunistas; S. capitis é uma espécie de Staphylococcus comum da
microbiota tegumentar; R. gilardii são bacilos gram-negativos não fermentadores que
formam colônias rosadas dispostas em pares; e M. luteus são como cocos grampositivos que são comumente isolados no meio ambiente.
Dentre os microrganismos frequentemente isolados de culturas positivas de
endoscópios gastrointestinais destacam-se S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, M.
luteus, Bacilus spp., Proteus mirabilis, Serratia marcescen (MACHADO et al., 2006)
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Candida spp. (SAVIUC et al., 2015).
No estudo de nossa autoria, para determinação do nível de contaminação
utilizou-se, além da cultura microbiológica, a determinação da carga bacteriana por
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meio de PCR. Observou-se, assim, que os endoscópios avaliados apresentaram
uma contaminação média 103 bactérias/mL.
Cabe destacar que neste estudo ambos os métodos de avaliação
microbiológica para determinação do nível de contaminação dos endoscópios
gastrointestinais reprocessados devem ser comparados com critério, tendo em vista
que a cultura microbiana recupera apenas microrganismos viáveis e o PCR detecta
o DNA das bactérias presentes, não sendo capaz de diferenciar micro-organismos
vivos ou mortos. Acrescenta-se, ainda, que a presença de micro-organismos vivos,
porém não cultiváveis, compromete o resultado da cultura microbiana; e que o uso
de PCR na prática clínica torna-se inviável pelo tempo para obtenção dos resultados
e altos custos.
Tendo em vista que o reprocessamento de endoscópios gastrointestinais
envolve diferentes etapas as quais influenciam diretamente no sucesso ou não do
processo, contudo ainda não há consenso sobre avaliação da qualidade da limpeza
dos endoscópios.
A limpeza manual representa uma etapa fundamental no reprocessamento de
endoscópios gastrointestinais (REY et al., 2003) considerando que o procedimento é
responsável pela retirada de resíduos orgânicos da superfície dos endoscópios após
a realização da endoscopia. A manutenção de sujidade age como barreira física que
compromete a ação do agente desinfetante e a redução da carga microbiana inicial
presente no endoscópio.
De acordo com Parohi et al. (2017) a qualidade da pré-limpeza e da limpeza
manual antes do reprocessamento automatizado de endoscópios são alguns dos
fatores que influenciam no resultado do reprocessamento de endoscópios.
Atualmente,

os

manuais

de

reprocessamento

de

endoscópios

gastrointestinais recomendam a inspeção visual como método de avaliação do
processo de limpeza de endoscópios gastrointestinais (SOBEC, 2005; GENCA,
2003). Segundo CDC (2017) a inspeção visual do endoscópio é uma das etapas
essenciais para seu reprocessamento devendo ser feita após a limpeza manual por
todos os serviços que reprocessam endoscópios.
Entretanto, é possível apontar algumas fragilidades a esta recomendação, tais
como, a subjetividade inerente ao processo de avaliação qualitativa sem critérios
pré-estabelecidos; a cor preta da parte externa dos endoscópios que pode dificultar
a inspeção causando possíveis erros de avaliação; e a presença de canais internos

Discussão | 73

e estreitos nos endoscópios que impossibilitam sua visualização comprometendo,
assim, o processo de avaliação.
Visrodia et al. (2014) demonstraram na avaliação de inspeção visual, testes
de proteína, sangue e ATP de endoscópios gastrointestinais após o uso clínico que
apesar de nenhum dispositivo apresentar sujidade após inspeção visual, 82% da
amostra tiveram pelo menos um teste rápido de sujidade positivo. Além disso,
Martiny, Floss e Zühlsdorf (2004) evidenciaram que somente a inspeção visual de
endoscópios não é suficiente para determinação da eficácia do processo de limpeza,
especialmente nos canais internos do endoscópio.
Dessa maneira, alguns pesquisadores têm sugerido o uso de ATP como um
método de avaliação da eficácia do processo de limpeza de endoscópios (PAROHL
et al., 2017; FUSHIMI et al., 2013; OBEE et al., 2005; SETHI et al., 2017; ALFA;
FATIMA; OLSON, 2013; COOPER et al., 2007). A utilização do teste de ATP para
monitoramento do processo de limpeza de superfícies tem sido relatada na literatura
há algumas décadas na indústria alimentícia (POULIS et al., 1993) e mais
recentemente em serviços de saúde (MALIK; COOPER; GRIFFITH, 2003; MOORE
et al., 2010).
O ATP está presente em todos os organismos vivos que são transformadas
nas células e constituem em sua principal fonte de energia. Dessa forma, pode ser
detectado pela captação de sua bioluminescência na reação com a enzima
luciferase e representar assim a presença de células humanas como de microorganismos (SHAMA; MALIK, 2013; ASGE, 2014).
Assim, o uso de ATP como um teste indicador do nível de sujidade de
superfícies, inclusive de endoscópios gastrointestinais, tem como principais
vantagens: a praticidade e rapidez (menos de 5 minutos) da coleta de amostra e
obtenção do resultado, permitindo a detecção de falhas e repetição do processo de
limpeza (TURNER et al., 2010; SHERLOCK et al., 2009).
Nesta pesquisa, os valores médios de ATP avaliados nos canais internos dos
endoscópios gastrointestinais testados antes da limpeza foram 738 RLU em
gastroscópios e 52 RLU em colonoscópios. Após a limpeza estes valores reduziram
de 85 para 11 RLU respectivamente, sendo esta diferença estatisticamente
significante.
Contudo, outros estudos apontam algumas possíveis limitações acerca da
utilização de ATP como teste de avaliação do procedimento de limpeza. Whitely et
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al. (2015) demonstraram em estudo com quatro marcas comercialmente disponíveis
para teste de ATP que os diferentes dispositivos além de possuírem baixa precisão
e reprodutibilidade, apresentaram variabilidade entre si. Whiteley, Derry e Glasbey
(2013) evidenciaram, em estudo in vitro, diferenças na quantificação de medidas da
escala de ATP em RLU após contaminação controlada comprometendo assim a
comparação de valores de ATP obtidos de dispositivos diferentes. Omidbakhsh,
Ahmadpour e Kenny (2014) ao testarem a eficácia do teste de ATP in vitro
evidenciaram sensibilidade limitada para detectar baixos níveis de contaminação
microbiana.
Evidencia-se, assim, a dificuldade de comparação de resultados de ATP entre
diferentes marcas disponíveis no mercado e diferentes situações em termos de
amostragem. Sendo, dessa maneira, fundamental a elaboração de um protocolo
institucional

com

recomendações

de

interpretação

dos

resultados

obtidos

(determinação de um valor de referência para níveis aceitáveis de sujidade) para
utilização na prática clínica.
Em estudo de validação do uso do teste de ATP da marca 3M para vigilância
do processo de limpeza manual de endoscópios flexíveis, Alfa, Fatima e Olson
(2013) determinaram 200 URL como valor de referência para nível de sujidade
aceitável.
Fushimi et al. (2013), em estudo similar, relataram valores maiores de ATP
coletados nos canais de biópsia e sucção de até 30.281 RLU antes da limpeza. Alfa,
Fatima e Olson (2013) ao testarem ATP nos canais de endoscópios gastrointestinais
clinicamente utilizados demonstraram uma redução de 1315 RLU nos canais de
biópsia e 39,3 RLU nos canais de ar e água de colonoscópios antes da limpeza;
para 20 RLU e 15,2 RLU, respectivamente após a limpeza.
Por outro lado, na amostra deste estudo a pré- limpeza e limpeza foi eficaz e
garantiu baixos valores de ATP emso considerando que os estudos citados
utilizaram o teste de ATP da 3M (St.Paul, Minn) e neste estudo - Hygiena (Camarillo,
Calif).
Apesar de não ter sido evidenciado na literatura estudos clínicos de avaliação
da limpeza de endoscópios gastrointestinais com mesmo dispositivos de ATP
utilizados nesta pesquisa; Sciortino e Giles (2012) mostraram que das três marcas
de testes de ATP com contaminação in vitro em superfícies de metal que o
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dispositivo Ultrasnap da Hygiena também apresentou diferença estatisticamente
significativa antes e após limpeza.
Nesta pesquisa, observa-se que a correlação entre o resultado dos testes de
ATP e cultura microbiana da amostra não foi estatisticamente significante. Todavia,
a correlação entre o nível de sujidade (ATP) e a carga bacteriana (determinada por
PCR) foi estatisticamente significativa. Ressalta-se que a maioria das amostras teve
ausência de crescimento microbiano no teste de cultura, sugerindo assim, que a prélimpeza e limpeza manual dos endoscópios foram eficazes na redução dos seus
níveis de contaminação, confirmado em todos os testes realizados.
De modo geral, os paradigmas acerca da relação da ocorrência de infecções
relacionadas à endoscopia devido falhas no reprocessamento de endoscópios
gastrointestinais; e a utilização de técnicas, como ATP e cultura microbiana, de
avaliação desse reprocessamento devem ser analisados criteriosamente a partir da
possibilidade de formação do biofilme nestes dispositivos.
Pajkos, Vickery e Cossart (2004) confirmaram a presença de biofilme em 5 de
13 amostras de canais de biópsia de endoscópios e todas as amostras de 12 canais
de ar e água e também verificaram a presença de danos estruturais nas superfícies.
Segundo Alfa e Howie (2009) a presença de biofilme nos canais internos de
endoscópios flexíveis com uso clínico frequente pode reduzir a eficácia de seu
reprocessamento. Assim, observa-se a necessidade de investigação da relação
entre frequência de uso de endoscópios e presença/formação de biofilme com
consequente aumento do risco de infecção. Atualmente não há evidências científicas
que embasem a recomendação do tempo de uso necessário para troca dos canais
internos do endoscópio, sendo comumente realizada apenas na presença de falhas
no equipamento detectadas pelo teste de vazamento.
As condições físicas da superfície dos canais internos de endoscópios podem
influenciar no processo de aderência de micro-organismos nestes dispositivos,
entretanto, são necessárias evidências científicas que comprovem esta relação.
Contudo, segundo GESA (2010) a presença de danos nos canais internos de
endoscópios flexíveis pode levar a ocorrência de contaminações e surtos.
De maneira semelhante, nesta pesquisa, os canais de biópsia avaliados por
meio de microscopia eletrônica de varredura demonstraram extensas áreas de dano
na superfície do canal dos endoscópios, associados a presença de biofilme.
Destacam-se que áreas com danos na superfície dos canais de biópsia foram

Discussão | 76

evidenciados nas amostras provenientes do Brasil e da Austrália, sugerindo que o
desgaste do canal pode estar presente mesmo em diferentes condições de
utilização e reprocessamento de endoscópios, como entre serviços distintos de
endoscopia.
Cabe ressaltar a dificuldade de confirmação da presença de biofilme nos
canais internos de endoscópios gastrointestinais por meio de microscopia pois exige
a troca destes canais para segmentação e preparação da amostra. Contudo no
cotidiano de serviços de endoscopia esta prática torna-se inviável pelos gastos e
tempo envolvido na amostragem e processamento da análise.
Ainda, pode-se apontar algumas limitações inerentes a técnica de MEV, tais
como, o processo de desidratação necessário para realização da técnica e a alta
resolução da visualização que pode não ser representativo do total da amostra pela
análise de apenas pequenas áreas (PAJKOS; VICKERY; COSSART, 2004).
A presença de biofilme nos canais de endoscópios pode funcionar como
reservatórios para micro-organismos, que além de atuar como barreira física
dificultando o reprocessamento, podem causar infecções. Tendo em vista os microorganismos presentes nos canais dos endoscópios gastrointestinais necessitam de
algumas horas para aderência permanente das células microbianas, infere-se que a
formação de biofilme pode ser prevenida com a realização do reprocessamento dos
endoscópios rapidamente após o uso clínico (ROBERTS, 2013; GILBERT; MCBAIN;
RICKARD, 2003).
Gastmeier e Vonberg (2014) demonstraram em estudo de revisão da literatura
o crescimento dos casos de surto por Klebisiella sp associado à endoscopia, sendo
seis desses causadas por Klebisiella pneumoniae produtora de carbapenemase. No
intuito de determinar os fatores de risco relacionados à transmissão de CRE por
meio

de

duodenoscópios

contaminados,

Kim

et

al.

(2016)

investigaram

retrospectivamente os pacientes que se submeteram a procedimentos com os
duodenoscópios contaminados e mostraram uma taxa de 7,6% de colonização com
isolamento do mesmo microrganismo.
No entanto, atualmente, a situação tem-se agravado devido não somente o
isolamento das cepas multirresistentes citadas em endoscópios, mas também, pela
possível transmissão de tais cepas entre pacientes que entraram em contato com o
respectivo endoscópico. Ao investigar um surto de Klebisiella pneumoniae resistente
a carbapenem produtora de carbapenemase (KPC-Kp), Naas et al. (2010)
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concluíram que após o isolamento da cepa em um paciente contaminado, seis novos
pacientes foram colonizados após a realização de endoscopia com mesmo
dispositivo contaminado, e dois destes desenvolveram infecção pelo microrganismo.
De

maneira

geral,

o

procedimento

de

endoscopia

foi

apontado

como

significativamente relacionado ao isolamento de cepas de KPC-Kp (ORSI et al.,
2012).
Ressalta-se que a confirmação da cadeia de transmissão entre paciente e
endoscópio contaminado pode ser verificada por meio de técnicas moleculares e
genéticas. Marsh et al. (2015) determinaram, por meio de estudo genético, que os
microrganismos presentes no endoscópio e no paciente após um surto de KPC-Kp
não

somente

pertenciam

à

mesma

família

classificatória,

como

estavam

geneticamente relacionados, confirmando assim sua transmissão. A filogenética de
sete genomas de Klebisiella pneumoniae isoladas de pacientes e dispositivos
confirma o procedimento endoscópico como fonte de transmissão do microrganismo.
Contudo, o KPC-Kp não constitui do único micro-organismo associado a
surtos de contaminação após procedimento endoscópico, podendo estar relacionado
também a outras cepas e até vírus (DELAROCQUE-ASTAGNEAU et al., 2007).
Recentemente, Robertson et al. (2017) relataram um surto de infecção hospitalar por
Salmonella enteritidis após processo endoscópico. Delarocque-Astagneau et al.
(2007) ao investigarem casos de transmissão do vírus da hepatite C, demonstraram
que a endoscopia digestiva é um dos fatores de risco para seroconversão de
hepatite C.
Epstein et al. (2014) relataram um surto de contaminação de endoscópios por
E. coli resistente a Carbapenem que em análise mostrou-se significativamente
associado à realização de procedimentos endoscópicos, sendo sua presença
confirmados por sua identificação em duodenoscópios reprocessados. Esta
realidade evidencia que a transmissão de microrganismos patógenos para pacientes
através de endoscópios contaminados é possível.
Nesta pesquisa, a avaliação das condições microbianas dos canais de biópsia
de endoscópios gastrointestinais envolveu, além da investigação da superfície dos
canais por microscopia, a determinação da carga bacteriana por meio de PCR. Esta
evidenciou

que

os

endoscópios

provenientes

do

Brasil

apresentaram

significativamente maior contaminação do que os provenientes da Austrália (p=0,02).
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Diante

destes

fatos,

é

importante

destacar

que

as

condutas

do

reprocessamento de endoscópios gastrointestinais em diferentes países podem ou
não ser equivalentes, de acordo com a realidade dos diversos serviços de
endoscopia.
Alguns estudos descreveram a realidade das práticas dos serviços de
endoscopias permitindo o conhecimento dessas condutas. Spinzi et al. (2008)
mostraram em estudo regional com 70 serviços de endoscopia públicos e privados
na Itália, que a maioria (84,4%) possui reprocessadores automáticos de endoscópios
disponíveis

e

67%

utilizam

glutaraldeído

como

agente

desinfetante

no

reprocessamento de endoscópios gastrointestinais. Em estudo semelhante realizado
em 189 unidades de endoscopia na China, Zhang et al. (2011) mostraram que 22%
dos

serviços

possuíam

reprocessadores

automáticos

e

88,5%

utilizavam

glutaraldeído para o processo de desinfecção de alto nível dos endoscópios. Em
adição, um outro estudo mostrou que a maioria (18/20) dos países europeus utiliza
reprocessadores automáticos de endoscópios em seus serviços de endoscopia
(BEILENHOFF et al., 2007).
Contudo, investigações que possibilitam apresentar diferentes realidades
tornam de grande valia uma vez que promove o intercâmbio de informações em prol
da qualidade e segurança. Este investimento é o que ocorreu nesta pesquisa que
exibiu resultados dos serviços de endoscopia do Brasil e da Austrália. Em linhas
gerais,

a

observação

direta

da

pesquisadora

permitiu

ressaltar

algumas

particularidades do serviço de endoscopia referência na Austrália, local da pesquisa
para coleta de amostras das fases I e II, tais como, a utilização de reprocessadores
automáticos dos endoscópios, o uso de ácido peracético como agente desinfetante e
armazenamento dos endoscópios em cabines de fluxo de ar. Todavia, há escassez
de informações sobre a realidade dos serviços de endoscopia do Brasil em relação
aos aspectos acima citados.
De maneira geral, os paradigmas acerca de reprocessamento de endoscópios
devem ser atualizados constantemente em termos dos conceitos que envolvem a
prevenção de formação e remoção de biofilme nos canais de endoscópios e não
somente a presença de células planctônicas.
Relacionar a ocorrência de contaminação dos endoscópios exclusivamente a
falhas no seu reprocessamento é considerado inadequado e um padrão antigo que
deve ser evitado, principalmente em função da formação do biofilme nos canais
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internos que exigem práticas ainda não disponíveis em âmbito mundial. Por isso
investimentos contínuos devem ser estimulados com vistas a prevenir a adesão e
quiçá a sua remoção definitiva.
A persistência de carga microbiana nos endoscópios gastrointestinais
clinicamente pós reprocessamento sugere que as diretrizes de reprocessamento
atuais não são suficientes para garantir a descontaminação bem-sucedida
(OFSTEAD et al. 2015)
Em síntese, persiste as controvérsias entre os pesquisadores sobre o risco
para a população submetida ao procedimento de endoscopia, mesmo face aos
avanços tecnológicos. É possível especular que o arsenal de recomendações não é
suficiente para impedir o biofilme. Fato esse, alarmante, em nossa investigação
onde observou-se biofilme em todos os canais de endoscópios independentemente
do tipo de reprocessamento a que foi submetido.
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6 CONCLUSÃO

A avaliação dos níveis de sujidade e de contaminação de endoscópios
gastrointestinais

clinicamente

utilizados

em

diferentes

fases

do

seu

reprocessamento permitiu emitir as seguintes conclusões:
- A limpeza manual demonstrou a eficácia do processo na redução de
sujidade (p<0,001) e contaminação (p=0,03), inclusive com baixo percentual da
amostra com micro-organismos viáveis. Observou-se, ainda, maior nível de sujidade
na parte interna dos endoscópios do que na parte externa (p<0,001); e que
gastroscópios apresentaram maiores níveis de sujidade do que colonoscópios após
limpeza (p<0,001);
- O reprocessamento evidenciou a redução do nível de sujidade de
endoscópios (todos apresentaram resultados de ATP menor do que 50URL, interna
e externamente); entretanto a avaliação do nível de contaminação demonstrou a
presença de amostras com carga bacteriana de até 4log de bactéria/mL e bactérias
viáveis com 10,6% de cultura microbiana positiva. Os micro-organismos isolados dos
lavados de endoscópios após o reprocessamento foram Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis,
Roseomonas gilardii e Micrococcus luteus.
- A análise dos canais de biópsia de endoscópios do Brasil apresentaram
maior contaminação do que os da Austrália (p<0,001). Todas as amostras de canais
de endoscópios avaliados por MEV apresentaram presença de biofilme com
matrizes densas e extensas de substâncias poliméricas extracelulares e dano da
superfície, entretanto somente nas amostras provenientes do Brasil foram
observados presença de células de hemácia, neutrófilos e fungos.
O estudo mostra que apesar da baixa carga microbiana dos endoscópios
imediatamente após o uso, o reprocessamento não foi alcançado em toda amostra.
A detecção de biofilmes extensos em canais de biópsia de endoscópios
provenientes de locais com diferentes realidades regulamentais e estruturais sugere
que a presença de biofilmes contribui para a falha do reprocessamento de
endoscópios mesmo em condições ideais de infraestrutura, e de recursos
capacitados para a observância dos manuais de recomendações.
A segurança do reprocessamento dos endoscópios desperta interesse
crescente em âmbito mundial, seja pelo esgotamento das opções que possam
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superar, de fato, o risco de contaminação e de formação de biofilme, ou por
questões que possam aumentar a vida útil dos dispositivos.
O estudo não se limita a produzir resultados microbiológicos mas
desencadear reflexões quanto as condições de reprocessamento, bem como, a de
“repensar os processos de gestão desse reprocessamento”, com o intuito
uniformizar condutas e anular os riscos para os pacientes, trabalhadores e com o
menor impacto ecológico possível.
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APÊNDICES

APÊNDICE A. Protocolo de extração de DNA por precipitação com sal.
1. Preparar 50mL de digestion mix (Tris/HCl a 50nM com pH=7,5; NaCl a 150mM;
EDTA a 2mM; SDS a 1%) e adicionar 2,5mL de proteinase K a 20mg/mL;
2. Colocar 2mL da mistura em cada canal de endoscópio e efetuar a obstrução das
extremidades com pinça tipo fórceps arterial. Incubar a 56ºC por no mínimo 12 horas;
3. Colocar as amostras em sonicador ultrassônico por 20min. Retirar o fórceps arterial
de uma das extremidades e drenar o conteúdo em tubo de Falcon de 15mL.
Incubar as amostras a 95ºC por 10min. Resfriar os tubos a 15ºC por 10min;
4. Adicionar em cada tubo 200µL de Lysozyme (Sigma) a 10mg/mL. Incubar a 56ºC
por 2 horas;
5. Incubar as amostras a 95ºC por 10min. Resfriar os tubos a 15ºC por 10min;
6. Adicionar 640µL de NaCl a 5M e misturar vigorosamente com líquido dos tubos.
Manter os tubos em gelo seco por 10min;
7. Centrifugar os tubos em 2.500rpm a 4ºC por 15min;
8. Transferir o sobrenadante para um outro tubo. Realizar a centrifugação em
2.500rpm a 4ºC por 15min;
9. Transferir o sobrenadante para um outro tubo. Medir o volume presente nos
tubos;
10. Adicionar o dobro do volume de álcool absoluto às amostras. Verter,
cuidadosamente, 10 vezes o tubo (sem agitar);
11. Conservar os tubos a -20ºC e descansar por no mínimo 12 horas;
12. Centrifugar os tubos em 2.500rpm a 4ºC por 15min (formação de pellet de DNA);
13. Aspirar o excesso de líquido (sobrenadante) com pipeta;
14. Adicionar 5mL de álcool a 70%. Centrifugar os tubos em 2.500rpm a 4ºC por
15min. Aspirar o excesso de líquido (sobrenadante) com pipeta;
15. Descansar os tubos abertos em cabine de fluxo laminar até secagem (máximo
de 30min);
16. Adicionar 50µL de solução tampão (Tris/HCl a 10mM com pH=8,0; EDTA a
1mM);
17. Transferir o líquido para o tubo Eppendorf de 1,5mL (utilizar material livre de
DNA).
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APÊNDICE B. Valores dos resultados de sujidade interna, sujidade externa, carga bacteriana e carga microbiana dos
endoscópios clinicamente utilizados e avaliados antes e após limpeza manual.
Sujidade interna
(URL)*

Sujidade externa
(URL)*

Carga bacteriana
(Bactérias/mL)**

Carga microbiana
(UFC/mL)***

Amostra

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

1

26

5

1

1

6,03E+06

6,27E+05

0

10

2

14

4

2

0

4,31E+06

0,00E+00

0

0

3

73

16

29

0

2,55E+06

9,66E+06

40

90

4

231

27

246

3

4,40E+05

8,03E+05

0

0

5

234

281

41

1

2,21E+07

2,58E+07

0

50

6

8

5

0

0

5,68E+04

3,61E+06

0

0

7

163

4

0

0

1,19E+07

1,14E+06

150

0

8

178

1

0

0

6,08E+06

1,32E+06

2270

0

9

53

16

0

0

5,40E+06

4,55E+06

50

0

10

46

3

0

0

3,40E+07

9,75E+06

0

0

11

133

21

0

0

5,24E+06

4,62E+07

30

0

12

56

4

1

0

2,66E+06

2,94E+06

1190

10

13

173

12

0

0

9,39E+06

4,92E+06

8000

20

14

363

14

5

0

2,81E+06

1,40E+06

0

0

15

52

33

1

0

1,34E+07

4,07E+06

30

0

16

40

6

1

2

1,78E+06

1,67E+05

0

0

17

18

7

33

5

6,96E+06

3,22E+05

10

0

18

23

7

501

12

5,62E+05

3,13E+05

0

0

19

96

30

1

2

7,86E+06

2,46E+05

110

0
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20

8

11

0

0

1,17E+06

2,97E+06

550

0

21

35

18

0

0

1,24E+07

1,57E+07

0

0

22

60

4

0

0

1,25E+07

9,20E+05

880

0

23

21

4

2

1

1,78E+07

2,57E+06

30

0

24

20

54

11

22

9,83E+05

1,43E+07

0

0

25

89

16

0

0

5,62E+06

3,92E+06

0

0

26

36

145

0

0

6,71E+06

1,04E+06

0

0

27

39

9

2

1

7,75E+05

7,29E+05

0

40

28

28

28

1

0

2,52E+06

9,46E+06

0

0

29

15

6

2

4

9,92E+06

6,58E+05

0

0

30

27

71

2

0

5,35E+06

1,29E+07

310

80

31

20

18

0

0

0,00E+00

1,49E+07

10

0

32

10

6

0

0

2,74E+06

2,99E+06

20

0

33

224

6

0

0

1,02E+06

1,95E+06

10000

0

34

288

9

2

0

3,30E+06

1,92E+06

40

0

35

310

101

1

1

4,67E+06

1,87E+07

10000

0

36

55

2

2

1

1,82E+06

3,56E+05

0

0

37

39

1

0

0

1,18E+06

7,88E+05

60

20

38

6

17

0

0

4,31E+06

5,45E+06

0

0

39

63

12

1

0

1,76E+05

3,34E+05

0

0

40

64

40

0

0

2,20E+06

8,95E+06

0

0

41

52

1

1

0

3,22E+06

2,27E+05

1070

0

42

80

7

0

0

3,94E+06

2,38E+06

30

0

43

21

8

1

0

1,08E+05

6,11E+05

0

0

44

18

8

2

0

5,07E+05

6,57E+05

0

0
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45

68

15

11

0

3,49E+06

3,81E+06

0

10

46

76

13

16

0

1,49E+06

4,54E+06

0

0

47

222

58

0

0

2,29E+06

3,86E+06

0

0

48

37

13

1

0

2,96E+06

1,61E+07

0

0

49

12

5

2

0

6,43E+05

1,57E+06

0

0

50

63

22

48

3

6,72E+05

9,11E+05

0

0

51

58

14

2

5

2,40E+06

3,54E+06

20

0

52

67

7

15

2

2,23E+06

1,52E+06

0

0

53

9

11

176

4

1,03E+06

7,79E+05

90

0

54

31

8

138

9

6,29E+06

1,94E+06

0

0

55

16

92

0

0

2,02E+07

2,44E+06

1640

0

56

62

9

24

2

3,39E+06

7,11E+05

0

0

57

2788

34

9

5

2,95E+05

2,15E+05

0

0

58

9

6

0

0

2,11E+06

4,19E+06

0

0

59

20

12

0

0

4,36E+03

1,29E+06

20

0

60

17

1

0

0

1,02E+07

2,31E+06

0

0

61

167

64

0

0

1,75E+06

6,50E+06

10000

0

62

71

2

0

0

1,75E+06

6,27E+05

120

0

63

12

2

0

0

4,27E+06

9,95E+05

0

0

64

56

9

14

3

9,17E+05

2,03E+05

0

0

65

1242

87

126

1

1,34E+06

3,62E+05

20

0

66

554

80

258

10

1,34E+06

9,31E+05

0

0

67

1644

95

38

5

5,15E+05

3,36E+05

0

0

68

58

8

18

3

4,10E+05

6,53E+05

0

0

69

137

19

63

0

1,41E+05

2,23E+05

50

0
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70

2101

40

58

2

9,96E+05

2,73E+05

0

0

71

169

17

41

0

1,08E+06

2,77E+05

0

0

72

3883

309

5257

59

1,11E+07

6,87E+05

0

20

73

2233

68

3895

53

1,30E+06

1,63E+05

0

0

74

424

129

2291

10

0,00E+00

4,08E+05

10

0

75

3388

320

6830

139

3,45E+05

6,13E+05

0

10

76

721

327

86

3

3,28E+05

1,64E+06

0

0

77

178

29

68

3

3,53E+05

2,64E+05

0

0

78

428

25

16

6

7,41E+05

8,65E+04

0

0

79

1811

70

374

10

2,02E+06

3,71E+05

0

0

80

462

33

193

3

1,07E+05

1,11E+05

0

0

81

483

247

100

2

5,15E+05

3,89E+05

0

0

82

1517

655

12

2

1,27E+05

4,13E+05

0

0

83

423

151

68

4

1,41E+05

3,49E+05

0

0

84

4490

176

89

8

1,06E+06

1,67E+05

10

0

85

3214

169

276

3

2,73E+05

1,84E+05

0

0

86

421

106

56

0

6,52E+05

7,34E+04

0

0

87

1865

76

33

4

6,25E+05

1,18E+05

0

0

88

877

60

18

5

6,22E+05

2,65E+05

0

0

89

643

313

62

20

1,81E+06

5,10E+05

0

0

90

1890

61

4

3

7,90E+05

2,35E+05

0

0

91

1459

212

310

58

1,37E+05

1,18E+05

0

0

92

331

158

112

20

6,51E+05

2,82E+05

0

0

93

1924

50

1735

27

3,01E+06

3,61E+05

0

0

94

756

96

925

74

1,21E+06

2,80E+05

30

0
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95

1350

120

1300

32

1,24E+06

7,47E+05

0

0

96

272

92

5630

102

5,70E+05

1,37E+05

0

0

97

274

72

1067

7

5,25E+05

4,37E+05

0

0

98

205

84

442

49

1,61E+05

1,13E+05

0

0

99

1001

49

299

20

3,04E+05

3,01E+05

0

0

Legenda: *valores de unidades relativas de luz (URL).
**valores de bactérias por mililitro de amostra (Bactérias/mL).
***valores de unidades formadoras de colônia por mililitro de amostra (UFC/mL).
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APÊNDICE C. Valores dos resultados de sujidade interna, sujidade externa, carga
bacteriana e carga microbiana dos endoscópios clinicamente
utilizados e avaliados após reprocessamento.
Amostra

Sujidade interna
(URL)*

Sujidade externa
(URL)*

Carga
Carga microbiana
bacteriana
(UFC/mL)***
(Bactérias/mL)**
0,00E+000
-

1

0

0

2

1

0

0,00E+000

-

3

2

0

0,00E+000

-

4

1

1

0,00E+000

-

5

2

1

0,00E+000

-

6

1

0

1,11E+002

-

7

0

0

2,23E+002

-

8

0

0

2,78E+002

-

9

1

0

3,17E+002

+

10

0

0

3,52E+002

+

11

0

0

5,10E+002

-

12

1

0

5,75E+002

-

13

0

0

6,66E+002

-

14

1

0

6,88E+002

-

15

0

0

8,01E+002

-

16

0

0

8,73E+002

-

17

0

0

8,97E+002

-

18

2

1

9,89E+002

-

19

0

1

1,18E+003

-

20

0

6

1,43E+003

-

21

0

0

1,60E+003

-

22

0

1

1,62E+003

-

23

0

0

1,64E+003

-

24

0

0

1,72E+003

-

25

0

0

2,02E+003

-

26

1

2

2,02E+003

-

27

0

0

2,23E+003

-

28

0

0

2,29E+003

-

29

2

2

2,32E+003

-

30

0

0

2,71E+003

-

31

0

0

2,85E+003

-

32

0

0

2,94E+003

+

33

1

0

3,79E+003

-
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34

0

0

4,09E+003

-

35

0

0

4,26E+003

+

36

0

0

5,53E+003

-

37

3

2

5,66E+003

-

38

0

0

6,86E+003

-

39

0

0

8,50E+003

-

40

0

0

1,19E+004

-

41

4

7

0,00E+000

-

42

5

1

0,00E+000

-

43

11

7

4,90E+001

-

44

4

3

6,20E+002

-

45

0

2

7,38E+002

-

46

1

2

8,38E+002

-

47

39

5

1,00E+003

-

48

3

1

1,08E+003

-

49

0

2

1,09E+003

-

50

6

5

1,15E+003

-

51

0

4

1,45E+003

-

52

6

3

1,52E+003

-

53

2

8

1,72E+003

-

54

0

0

1,81E+003

-

55

0

6

1,90E+003

-

56

15

1

1,97E+003

+

57

5

12

1,98E+003

-

58

3

2

2,13E+003

-

59

2

3

2,27E+003

-

60

8

8

2,57E+003

-

61

8

4

2,61E+003

-

62

4

3

2,70E+003

+

63

21

6

2,75E+003

-

64

6

3

2,78E+003

-

65

0

0

2,79E+003

-

66

25

6

2,91E+003

-

67

0

0

3,73E+003

-

68

0

0

4,10E+003

+

69

2

1

4,15E+003

+

70

4

2

4,70E+003

-

71

9

8

8,36E+003

-

72

1

0

4,89E+002

-
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73

0

0

1,82E+003

-

74

0

0

3,17E+003

-

75

0

0

3,88E+003

-

Legenda: *valores de unidades relativas de luz (URL).
**valores de bactérias por mililitro de amostra (Bactérias/mL).
***valores de unidades formadoras de colônia por mililitro de amostra (UFC/mL).
+, presença de micro-organismo na amostra; -, ausência de micro-organismo na amostra.
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APÊNDICE D. Valores dos resultados de carga bacteriana das amostras de canais
de biópsia coletadas de endoscópios, após reprocessamento.
Amostra

País de origem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
*valores apresentados em Bactéria/mL.

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália

Carga
bacteriana*
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
1,16E+003
1,17E+003
2,74E+003
3,10E+003
5,31E+003
6,34E+003
1,48E+004
2,23E+004
1,69E+006
4,51E+004
4,69E+003
4,55E+003
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000
0,00E+000

