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 RESUMO 
 
SOUZA, P. R. Análise microbiológica e genético-molecular da biota orotraqueal de 
paciente crítico: subsídios na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecánica. 
2009. 183f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
 
A assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é constantemente desafiada por 

infecções, que resultam no aumento da morbimortalidade, no tempo de internação e nos 

custos. Objetivos: avaliar os paciente críticos com tubo endotraqueal submetidos à ventilação 

mecânica na perspectiva clínica e microbiológica com a finalidade de determinar a dispersão 

de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa na 

assistência respiratória destes pacientes. Assim, analisou aspectos quantitativos, perfil de 

sensibilidade aos antibióticos, similaridade genética e formação de biofilme em tubo traqueal 

considerando a presença ou não de PAVM. Trata-se de um estudo observacional prospectivo 

realizado na UTI de um hospital de emergência no interior do Estado de São Paulo. A coleta 

de dados clínicos envolveu pacientes adultos com período ≥ 48 horas de intubação 

endotraqueal em ventilação mecânica mediante consentimento do responsável. As amostras 

foram procedentes da saliva, secreção traqueal e tubo traqueal dos referidos pacientes; e da 

luvas utilizadas na aspiração do tubo endotraqueal. Utilizou-se no processamento das 

amostras recursos clássicos e avançados da microbiologia como Enterobacterial Repetitive 

Intergenic Consensus Sequence (ERIC-PCR),  Eletroforese em Campo Pulsado e a 

microscopia eletrônica de varredura. A análise estatística pelo SPSS foi subsidiada em 

medidas de tendência central, tabelas de contingências, regressão múltipla e kappa, p<0,05. 

Na avaliação clínica dos 44 pacientes críticos, 34 (77,32%) eram masculinos, idade média de 

39,9, e o motivo de hospitalização 19 (43,2%) foi devido à traumas. O período de 

hospitalização foi em média 10,9 dias (DP 9,3) e de permanência do tubo endotraqueal de 6,6 

dias (DP 3,3). A ocorrência de infecção hospitalar foi de 31,2%, sendo que 15 (34,1%) eram 

PAVM; e 34,5% representaram o percentual de óbito. O período de permanência do tubo 

endotraqueal ≥ 8 dias foi fator de risco para PAVM (RR 4,00, p < 0,001) e regressão múltipla. 

Na análise microbiológica verificou-se que a presença das cepas foi variável em termos 

quantitativos segundo sua procedência. Houve predominância de contaminação nas luvas 

direitas com as cepas de Staphylococcus coagulase-negativa. A prevalência de resistência a 

oxacilina foi de 16,1% para Staphylococcus aureus e 22,6% Staphylococcus coagulase-

negativa. Em termos de similaridade genética observou-se apenas um caso de Pseudomonas 

aeruginosa isoladas da saliva e tubo traqueal de um mesmo paciente. E, em 12 cepas 



evidenciou-se uma forte relação genética procedentes da saliva, do tubo traqueal. Dos 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase-negativa ambos resistente a oxacilina 

foram similares as cepas procedentes da saliva e secreção traqueal. O biofilme presente nos 30 

tubos apresentou estruturas celulares e microbianas específicas como: hemácias, rede de 

fibrina, leucócitos, além de cocos, bacilos, filamentos e leveduras, dentre outras. Embora com 

número reduzido de amostras os resultados sinalizaram para a possibilidade de dispersão 

microbiana endógena tendo a cavidade orofaríngea como o principal reservatório. Outras 

investigações em diferentes UTIs, em termos de microbiota, condições clínicas e 

institucionais são promissoras para que se possa de fato ampliar as evidências em torno do 

risco de infecção respiratória do paciente crítico em ventilação mecânica. 

 
Descritores: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica; Biologia Molecular; Biofilmes; 

Luvas protetoras; Staphylococcus; Pseudomonas. 

 
 



ABSTRACT 
 

SOUZA, P. R. Microbiological and genetic molecular analysis of the orotracheal biota of 
critical patients: support in the prevention of mechanical ventilator-associated 
pneumonia. 2009. 183p. Dissertation (Doctoral degree) – University of São Paulo at Ribeirão 
Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2009. 
 
Care in Intensive Care Units (ICU) is constantly challenged by infections, which result in the 

increase of morbimortality, hospitalization length of stay and costs. Objectives: to assess 

critical patients with endotracheal tube on mechanical ventilation in the clinical and 

microbiological perspective, aiming to determine the diffusion of Staphylococcus aureus, 

coagulase-negative Staphylococcus and Pseudomonas aeruginosa in respiratory care to these 

patients. Quantitative aspects, sensitivity profile to antibiotics, genetic similarity and biofilm 

formation in tracheal tube considering the presence of mechanical ventilator-associated 

pneumonia (MVAP) were analyzed. It is an observational and prospective study carried out in 

the ICU of an emergency hospital in the interior of the state of São Paulo. Collection of 

clinical data involved adult patients in a period ≥ 48 hours of endotracheal intubation in 

mechanical ventilation, with the consent of the responsible person. Samples were collected 

from saliva, tracheal secretion and tracheal tube of the mentioned patients; and from the 

gloves used in aspiration of the endotracheal tube. Classic and advanced microbiological 

resources such as Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence (ERIC-PCR), 

Pulsed-Field Electrophoresis and electron scanning microscopy were used to analyze samples. 

Statistical analysis was done using SPSS and was supported by central tendency measures, 

contingency tables, multiple regression and kappa, p<0.05. The clinical evaluation showed 

that, of the 44 critical patients, 34 (77.32%) were male, with average age of 39.9 years. 

Trauma was the reason for hospitalization of 19 (43.2%) patients. The average period of 

hospitalization was 10.9 days (SD 9.3) and the period with endotracheal was 6.6 days (SD 

3.3). The occurrence of cross infection was 31.2%, of which 15 (34.1%) were MVAP; and 

34.5% represented the percentage of deaths. Length of stay of endotracheal tube ≥ 8 days was 

risk factor for MVAP (RR 4.00, p < 0.001) and multiple regression. Microbiological analysis 

showed that the presence of strains varied in quantitative terms according to their origin. 

There was predominance of contamination in right gloves with strains of coagulase-negative 

Staphylococcus. The prevalence of oxacillin resistance was 16.1% for Staphylococcus aureus 

and 22.6% for coagulase-negative Staphylococcus. As to the genetic similarity, it was 

observed only one case of Pseudomonas aeruginosa isolated from the saliva and tracheal tube 

of a same patient. In 12 strains, strong genetic relation from saliva and tracheal tube was 



evidenced. Staphylococcus aureus and coagulase-negative Staphylococcus, both oxacillin 

resistant, were similar to strains from saliva and tracheal secretion. Biofilm present in 30 

tubes presented specific cellular and microbial structures, such as: red cells, fibrin network, 

leukocytes, besides cocci, rods, threads and yeasts, among others. Although with a reduced 

number of samples, results show the possibility of endogenous microbial diffusion, with the 

oropharynx cavity as the main reservoir. Further research in different ICUs, in terms of 

microbiota, clinical and institutional conditions, can broaden evidences regarding the risk of 

respiratory infection of critical patients on mechanical ventilation. 

 

Key-words: Pneumonia, Ventilator-Associated; Molecular Biology; Biofilms; Gloves 

Protection; Staphylococcus; Pseudomonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
SOUZA, P. R. Análisis microbiológica y genético molecular de la biota orotraqueal de 
paciente crítico: suporte en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación 
mecánica. 2009. 183h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
 
La atención en unidad de terapia intensiva (UTI) es constantemente desafiada por infecciones, 

que resultan en el aumento de la morbimortalidad, del tempo de internación y de los costos. 

Objetivos: evaluar los pacientes críticos con tubo endotraqueal sometidos a la ventilación 

mecánica en la perspectiva clínica y microbiológica, con la finalidad de determinar la 

dispersión de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa y Pseudomonas 

aeruginosa en la atención respiratoria de eses pacientes. Así, fueron analizados aspectos 

cuantitativos, perfil de sensibilidad a los antibióticos, similitud genética y formación de 

biofilme en tubo traqueal, considerando la presencia de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica (NAVM). Es un estudio observacional y prospectivo, realizado en la UTI de un 

hospital de urgencia en el interior del estado de São Paulo. La recolecta de datos clínicos 

involucró pacientes adultos con periodo ≥ 48 horas de intubación endotraqueal en ventilación 

mecánica, mediante consentimiento del responsable. Las muestras fueron procedentes de la 

saliva, secreción traqueal y tubo traqueal de los referidos pacientes; y de los guantes utilizados 

en la aspiración del tubo endotraqueal. Se utilizó recursos clásicos y avanzados de la 

microbiología como el Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence (ERIC-

PCR), Electroforesis de Campo Pulsado y la microscopía electrónica de rastreo en el análisis 

de las muestras. El análisis estadístico con el  SPSS fue suportado en medidas de tendencia 

central, tablas de contingencias, regresión múltiple y kappa, p<0,05. La evaluación clínica de 

los 44 pacientes críticos mostró que  34 (77,32%) eran del sexo masculino, con edad media de 

39,9 años. El trauma fue el motivo de hospitalización de 19 (43,2%) pacientes. El periodo de 

hospitalización fue en media de 10,9 días (DP 9,3) y la permanencia del tubo endotraqueal de 

6,6 días (DP 3,3). La ocurrencia de infección hospitalaria fue del 31,2%, siendo que 15 

(34,1%) eran NAVM. El 34,5% representó el porcentaje de óbito. El periodo de permanencia 

del tubo endotraqueal ≥ 8 días fue factor de riesgo para NAVM (RR 4,00, p < 0,001) y 

regresión múltiple. En el análisis microbiológico se verificó que la presencia de las cepas 

varió en términos cuantitativos según su procedencia. Hubo predominancia de contaminación 

en los guantes derechos con las cepas de Staphylococcus coagulase negativa. La prevalencia 

de resistencia a la oxacilina fue del 16,1% para Staphylococcus aureus y el 22,6% 



Staphylococcus coagulase negativa. En términos de similitud genética, se observó sólo un 

caso de Pseudomonas aeruginosa aislada de la saliva y tubo traqueal de un mismo paciente. 

En 12 cepas se evidenció fuerte relación genética proveniente de la saliva y del tubo traqueal. 

Los Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulase negativa, ambos resistente a la 

oxacilina, fueron similares a las cepas procedentes de la saliva y secreción traqueal. El 

biofilme presente en los 30 tubos presentó estructuras celulares y microbianas específicas 

como: hematíes, red de fibrina, leucocitos, además de cocos, bacilos, filamentos y levaduras, 

entre otras. Aún con número reducido de muestras, los resultados señalaron la posibilidad de 

dispersión microbiana endógena, tiendo la cavidad orofaríngea como el principal reservorio. 

Otras investigaciones en diferentes UTIs, en términos de microbiota, condiciones clínicas e 

institucionales, son promisorias para que se pueda ampliar las evidencias en torno del riesgo 

de infección respiratoria del paciente crítico en ventilación mecánica. 

 

Palavras-chaves: Neumonia Asociada al Ventilador; Biología Molecular; Guantes Protectores; 

Staphylococcus; Pseudomonas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A assistência à saúde é constantemente desafiada por infecções, que resultam no 

aumento da morbimortalidade, do tempo de internação, e dos custos considerando que a sua 

ocorrência eleva o consumo de antibióticos e de exames laboratoriais. Vale destacar que, os 

índices de infecção nos serviços de saúde se constituem um dos principais indicadores da 

qualidade da assistência prestada. 

A Infecção Hospitalar (IH) é um tema complexo que ao longo dos tempos vem 

suscitando abrangentes questionamentos e controvérsias. Perez e Santos (2005) ressaltam que 

a ocorrência da IH acarreta danos pessoais, familiares, sociais, profissionais e institucionais. 

Merece destaque as sequelas funcionais, os óbitos, o impacto econômico-social (aumento do 

custo hospitalar; perda de dias de trabalho e redução da produção), processos legais, perda de 

credibilidade profissional e das instituições envolvidas dentre outras repercussões.  

Nos países desenvolvidos têm-se que de cinco a dez por cento dos pacientes admitidos 

em hospitais contraem uma ou mais infecções (MAYON-WHITE, 1988; PITTET, 2005). Nos 

Estados Unidos da América (EUA) esse índice oscila em torno de 5% com acréscimo de 5 a 

10 dias ao período de internação e, é responsável por aproximadamente 88.000 mortes 

anualmente (STARFIELD, 2000). De acordo com o Sistema de Saúde da Inglaterra, as IHs 

acometem um em cada 10 pacientes admitidos em hospitais e é responsável por 5.000 mortes. 

Custam bilhões de libras para o sistema de saúde inglês, no qual o paciente que adquire IH 

permanece hospitalizado mais de 2,5 vezes do que o habitual e com um custo adicional de 

3.000 libras em relação a um paciente sem infecção (INWEREGBU; DAVE; PITTARD, 

2005). 

Em linhas gerais enquanto a média mundial de infecção é 5%, no Brasil na década de 

noventa estimou-se uma incidência de 15,5% (PRADE et al., 1995). É oportuno mencionar 

que o Brasil, país marcado pela diversidade geopolítico-cultural e por desigualdades sócio-

econômicas, as instituições de saúde também se revelam heterogêneas quanto a padrões de 

atendimento, estrutura física, tipo de clientela e ocorrência de infecção. Ainda, mesmo diante 

das novas propostas de atendimento a saúde os hospitais brasileiros continuam centralizando 

grande parte da prestação desse cuidado. Historicamente, estes hospitais enfrentam o grave 

problema da ampliação da demanda social, a recessão econômica, à carência quantitativa e 

qualitativa de recursos humanos e à inapropriada obtenção de tecnologia. Sem dúvida, essas 

são condições férteis para elevação dos índices de infecção.  
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Neste contexto, são escassos e frágeis os indicadores nacionais sobre infecção nos 

serviços de saúde. Os dados do Ministério da Saúde revelaram que aproximadamente 80% 

dos hospitais do país já têm suas comissões de controle de infecção hospitalar, mas, destes, 

apenas a metade tem indicadores confiáveis. O maior problema é a diversidade de 

metodologia de levantamento de dados. Cabe destacar que a ANVISA disponibiliza o Sistema 

Nacional de Informações para Controle de Infecção em Serviços de Saúde (SINAIS), que 

oferece aos gestores de saúde e hospitais brasileiros um instrumento para o aprimoramento 

das ações de prevenção e controle das infecções (ANVISA, 2004).  

Ainda, a Lei Federal 6.431, de 1997, obriga todos os hospitais brasileiros a 

constituírem Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). A lei estabelece que essas 

comissões tenham um Programa Ativo de Controle de Infecção (PCIH) que permita ações 

deliberadas e sistemáticas, norteadas pelo objetivo de reduzir a incidência e a gravidade das 

infecções nosocomiais. Essa exigência levou à aprovação da Portaria 2.616 de 1998 que 

estabelece as diretrizes e normas para execução das ações de controle da infecção hospitalar 

(BRASIL, 1998; ANVISA, 2004). 

Em termos conceituais o CDC define infecção hospitalar como infecções sistêmicas ou 

locais que ocorrem após 48 horas da admissão hospitalar, até 48 horas após alta da UTI e 30 dias 

após cirurgia sem colocação de prótese ou um ano após colocação de prótese (COUTO; 

PEDROSA; NOGUEIRA, 2003; PÉRZ; SANTOS, 2005). Já o Ministério da Saúde brasileiro 

conceitua infecção hospitalar ou nosocomial como toda “infecção adquirida após admissão do 

paciente que se manifeste durante a internação ou após a alta quando puder ser relacionada com a 

hospitalização ou com os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos” (BRASIL, 1998). 

No computo geral, a maioria das infecções hospitalares manifesta-se como 

complicações naturais de pacientes debilitados, decorrente do desequilíbrio entre a microbiota 

endógena e os seus mecanismos de defesa. Esse desequilíbrio é provocado por determinadas 

doenças e/ou procedimentos invasivos ou imunossupressivos a que correta ou incorretamente, 

o paciente foi submetido. Conseqüentemente, algumas infecções hospitalares são evitáveis 

outras não. Assim, as medidas de prevenção e controle não são capazes de evitar a IH, cuja 

ocorrência não indica, contudo, que o hospital ou a sua equipe tenham cometido erro na 

assistência prestada ao paciente (HALEY et al., 1981; VERONESI; FOCCACIA, 2004). 

Como resultado da diversidade de situações e dos múltiplos fatores causais, tem-se a 

ocorrência de diferentes tipos ou topografias de infecção hospitalar. A dimensão dessa 

problemática torna-se mais séria quando se analisa a cadeia de infecção e seus componentes 

(Figura 1). 
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Figura 1 - Cadeia de infecção e seus componentes 
Fonte: Potter e Perry 2006 

 

 

Assim, a infecção é o resultado de uma série de interações do agente etiológico ou sua 

toxina, o hospedeiro e o meio ambiente. Acresce-se que as condições do hospedeiro que 

levam ao aumento da susceptibilidade de IH são: extremos de idade, desordens metabólicas e 

hematológicas, drogas imunossupressoras, traumas graves e procedimentos invasivos 

(PITTET, 2005). Essas situações justificam a realização da vigilância mais apurada e 

sistemática nas especialidades médicas: queimados, oncohematológicas, doenças infecto-

contagiosas, transplantes de órgãos, cirúrgica, berçários de alto risco e Unidade Terapia 

Intensiva (UTI).  

 

 

1.1. Infecção Hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva 

 

 

No Brasil, a Portaria nº. 3432 de 12 de agosto de 1998 normatiza que a UTI é um local 

especializado, destinado ao tratamento de pacientes cuja sobrevivência encontra-se ameaçada 

por doenças ou por condições clinicas que causem instabilidade ou disfunção de um ou mais 

sistemas fisiológicos. Nessa unidade a qualidade do atendimento envolve pessoal qualificado, 
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equipamentos e tecnologia de alta complexidade que permita o suporte das funções vitais dos 

indivíduos com falências orgânicas graves, e a monitoração intensiva que permita a 

identificação precoce de anormalidades e o tratamento apropriado. Constituem níveis de 

atendimento à saúde de alta complexidade, atuando de forma decisiva diante do risco de 

morte. O intervencionismo é máximo nas UTIs.  

Em geral, estas unidades representam 10 a 15% dos leitos hospitalares, cuja demanda 

tem crescido em mais de 17% na última década, correspondendo à tendência crescente na 

complexidade dos pacientes que se internam em hospitais (CARVALHO, 2003; DIENER et 

al.,1996; EEGIMANN; PITTET, 2001). Pacientes admitidos na UTI têm elevado risco para 

infecções considerando que, rotineiramente, estão expostos a procedimentos invasivos 

(CARVALHO, 2003; COUTO, 2000; EGGIMANN; PITTET, 2001; SHULMAN; OST, 

2005). Os pacientes internados em UTI possuem risco cinco a 10 vezes maior de adquirir 

infecção do que aqueles de outras unidades gerais do hospital. 

As taxas de incidência de IH para pacientes de UTI variam conforme a população 

atendida, atingindo 10 a 30% dos pacientes e essas infecções caracterizam-se como 

importante causa de morbimortalidade, em que a mortalidade atribuída pode exceder 25%. 

Além disso, a infecção na UTI contribui para o prolongamento do tempo de permanência e 

custos. Nestas Unidades acresce-se em média, cinco a dez dias no período de internação. A 

taxa de mortalidade é de aproximadamente 40% e a infecção hospitalar contribui de forma 

decisiva para esta evolução (BARBA et al., 2006; FRANZETTI et al., 2005). 

Ainda as UTIs contribuem com mais de 25% dos custos totais da hospitalização 

relacionados à alta especialização. Como mencionado nessa unidade é praticada medicina 

sofisticada e tecnológica, dinâmica e agressiva, com o objetivo de estabilizar disfunções 

orgânicas e viabilizar a execução dos procedimentos complexos (EGGIMANN; PITTET, 

2001). 

Quanto à topografia destas infecções alguns pesquisadores concluíram que nas 

unidades de internação abertas, as infecções urinárias são as mais freqüentes e na UTIs as do 

trato respiratório predominam (COUTO; PEDROSA; NOGUEIRA, 2003; DAVID et al., 

2004; SHULMAN; OST, 2005). No estudo europeu (European Prevalence of Infection 

Intensive Care - EPIC) que incluiu 10.038 pacientes de 1.417 UTIs mostrou a pneumonia 

como responsável por 46,9%, outras infecções respiratórias por 17,8%; infecções urinárias 

por 17,6% e as infecções de corrente sangüínea por 12% do total (VICENT et al., 1995). 

Outro estudo conduzido em um hospital universitário de Genebra/Suíça mostrou uma 

incidência de IH de 16,9%. Os sítios de infecção mais comuns foram (30%) trato urinário, 
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(17%) respiratório, (12%) incisão cirúrgica, (9,6%) sepse primária. As taxas variaram de 

acordo com as diversas unidades estudadas: (21%) UTI clínico, (19%) UTI cirúrgico, (18%) 

reabilitação, (13%) clínica médica (FRANKART et al., 1998). 

Em estudo multicêntrico realizado em 22 hospitais da Turquia foram analisados 56 

UTIs e observou-se que 48,7% dos pacientes apresentaram um ou mais episódios de infecções 

nosocomiais. Os sítios mais freqüentes foram (28%) trato respiratório, (23,3%) corrente 

sangüínea e (15,7%) as infecções urinárias. Os fatores de risco associados foram o uso de tubo 

endotraqueal associado à ventilação mecânica, cateter vesical, infusões venosas, sonda 

nasogástrica, dentre outros dispositivos. Os agentes etiológicos mais freqüentemente isolados 

foram: (20,8%) Pseudomonas aeruginosa, (18,2%) Staphylococcus aureus, (18,2%) 

Acinetobacter spp., (16,1%) Klebsiella (ESEN; LEBLEBICIOGLU, 2004). 

No Brasil, alguns estudos avaliaram o impacto das infecções em ambiente de terapia 

intensiva. Toufen et al. (2003) estudaram a prevalência de infecção nas UTI de um Hospital 

Universitário e encontraram uma taxa alta de infecção e predominaram bactérias resistentes. 

Estudos brasileiros recentes que enfocaram os aspectos epidemiológicos da síndrome séptica e 

não exatamente das infecções em ambiente de UTI mostram que o pulmão foi o foco de 

infecção mais importante e os bacilos Gram-negativos e cocos Gram-positivos foram 

principais agentes responsáveis. A taxa de mortalidade nestes estudos variou de 34,7% até 

46,6% e atingindo 65% na presença de choque séptico (SALES et al., 2007; SILVA et al., 

2004). 

Outro estudo brasileiro realizado pelo Fundo Brasileiro de Educação e Pesquisa em 

Medicina Intensiva e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira constatou que as 

infecções e sepse ocorrem em 16,9% (409/2419) dos pacientes em UTIs e a mortalidade geral 

é de 46%, sendo que na sepse grave é de 35,6% e no choque séptico é de 63,9%. Os sítios 

mais comuns de infecção foram a pneumonia, as urinárias e associadas ao cateter venoso 

(DAVID, 2005; DAVID et al., 2004). 

É oportuno destacar o uso da ventilação mecânica, à condição clínica, presença de 

comorbidades, à restrição do paciente ao leito, o uso freqüente de sedação, o estado de 

consciência e os procedimentos invasivos. Há de se considerar que as infecções em UTIs são 

as complicações mais prevalentes e contabilizam 20 a 30% de todos os casos hospitalares. 

Ainda tem-se que os pacientes com doenças crônicas (diabete mellitus, cardiopatia isquêmica, 

entre outras) apresentam quase a probabilidade de sete vezes maior de risco de infecção. 

Contudo, os pacientes traumatizados apresentaram um risco similar (EGGIMANN; PITTET, 

2001; LISBOA, et al., 2007; SHULMAN; OST, 2005). 
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Na fisiopatogenia das infecções em UTI a partir de reservatórios endógenos ou 

exógenos o evento inicial preponderante é o da colonização microbiana dos epitélios 

orgânicos, dos dispositivos ou das próteses usadas para monitoração e manejo clínico dos 

pacientes, fato que influirá no tipo e prognóstico das infecções (COUTO; PEDROSA; 

NOGUEIRA, 2003; SHULMAN, OST, 2005).  

Nesse sentido são discriminados dois grupos determinantes das IHs: risco intrínseco e 

extrínseco. O risco intrínseco é caracterizado pela predisposição do hospedeiro, determinada 

pelos distúrbios fisiopatológicos promovidos pela doença de base que levou o paciente à 

internação na UTI. Os riscos extrínsecos são associados às intervenções terapêuticas e de 

monitoração ambas necessárias à tentativa de se modificar a evolução natural das doenças. 

Sem dúvida o risco extrínseco envolve a qualidade do cuidado dispensado (COUTO, 2000; 

CARVALHO, 2003; COUTO; PEDROSA; NOGUEIRA, 2003). As IH nessas unidades são 

ocasionadas pela quebra de barreiras necessárias para a manutenção da vida do paciente com 

o uso de sonda vesical, cateter venoso central, tubo endotraqueal, ventiladores mecânicos, 

cateteres de Swan-Ganz, entre outros. As infecções são as mais freqüentes causas de 

disfunção orgânica múltipla e morte em pacientes internados em UTIs (DAVID, 2005; 

KNOBEL, 2003; SHULMAN; OST, 2005). 

Adiciona-se que nessas unidades há elevada incidência de infecção associadas a 

microrganismos resistentes aos antimicrobianos. O paciente crítico é o epicentro da 

multirresistência microbiana nos hospitais, podendo ser a fonte de disseminação desses 

microrganismos na UTI, intra-hospitalar ou interinstitucionalmente e, até mesmo na 

comunidade ou outros locais no pós-alta. Atualmente, a problemática da multiresistência 

extrapola o âmbito hospitalar tornando-se um desafio as políticas públicas em saúde 

(CARVALHO, 2003).  

O tipo funcional de UTI pode influenciar as taxas de infecção, conforme demonstram 

os relatórios periódicos do sistema NNISS/CDC. Essa metodologia foi desenvolvida com o 

objetivo de oferecer melhor sistematização do método de vigilância das infecções 

hospitalares, permitindo criar referências e comparar resultados (NNISS, 2004). Dados 

brasileiros sobre incidência de infecções em UTI, usando metodologia NNISS, ainda são 

escassos.  

Infelizmente, dados brasileiros a respeito da ocorrência de infecção em UTI 

subsidiados por outras metodologias de vigilância são escassos e, conseqüentemente, a 

avaliação do seu impacto na morbimortalidade e dos custos associados é limitada.  
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Entretanto, o Brasil como já mencionado possui uma população extremamente 

heterogênea no que diz respeito a diferentes realidades regionais bem como diferentes 

condições de acesso aos serviços de saúde, tendo estes fatores implicação no desenvolvimento 

de políticas que visem um rastreamento e controle de infecção adequado. Não existe no 

Brasil, com exceção de esforços localizados e relacionados a protocolos de pesquisa, um 

sistema para rastreamento nacional de controle de infecção bem organizado que resulta na 

avaliação das infecções nosocomiais em pacientes criticamente enfermos e permita uma 

estimativa real deste problema, permitindo a partir destes dados a determinação dos fatores de 

risco, morbimortalidade e microrganismos mais comumente envolvidos, assim como 

descrever as variabilidades regionais e, consequentemente estabelecer estratégia adequadas e 

prevenção e controle deste problema (LISBOA et al., 2007). 

Particularmente em relação a topografia das infecções mais incidentes nas UTIs 

observou-se que as infecções respiratórias é elevada no panorama mundial. Nesse sentido 

merecem destaque as pneumonias (COUTO; PEDROSA; NOGUEIRA, 2003; DAVID et al., 

2004; SHULMAN; OST, 2005;VICENT et al., 1995). 

 

 

1.2. Pneumonia Hospitalar ou associada a Ventilação Mecânica: aspectos clínicos, 

epidemiológicos e microbiológicos 

 

 

A pneumonia hospitalar é a infecção do trato respiratório inferior adquirida durante o 

período de hospitalização e que, portanto, não estava presente ou em incubação no momento 

da admissão. A sua incidência tem aumentado nas duas últimas décadas, representam 13 

a18% de todas as infecções hospitalares e são responsáveis por 31% das infecções que 

ocorrem em UTI (GUIMARÃES, 2006; ROSENTHAL et al., 2008; TEIXEIRA, 2004; 

TORRES, 2009; VENDITTI et al., 2009). 

Já a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) representa a infecção 

hospitalar de maior incidência nas UTIs, acarretando aumento no período de hospitalização, 

nos índices de morbimortalidade, e, elevação significativa dos custos. Os pacientes 

submetidos à ventilação mecânica apresentam um risco de 6 a 21 vezes maior para o 

desenvolvimento de pneumonia. O diagnóstico pode ser confirmado a partir de 48 horas da 

ventilação mecânica (CAVALCANTI; VALENCIA; TORRES, 2005; GUIMARÃES; 
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ROCCO, 2006; MASTERTON et al., 2007; MEHTA; NEIDERMAN, 2003; SAFDAR et al., 

2005; TABLAN et al., 2004). 

Nos Estados Unidos, a PAVM é a segunda infecção mais frequente representando 

15% de todas as infecções e, na UTI sua taxa é de 27% (TABLAN et al., 2004). Em um 

estudo de revisão sistemática, Safdar et al. (2005) identificaram que a PAVM apresentou taxa 

média de incidência entre 10 e 20% nos pacientes em UTI de diferentes especialidades.  

No Brasil, em que pese as dificuldades na obtenção de dados nacionais e 

multicêntricos, experiências individuais mostram as taxas de PAVM diferentes nas 

instituições de saúde. Sua incidência foi 14,4% em hospitais de Minas Gerais, 20,7% em São 

Paulo e 38,1% no Rio de Janeiro (GUIMARÃES; ROCCO, 2006; PRADE et al., 1995; 

SILVA JUNIOR et al., 2007). 

Em relação ao diagnóstico da PAVM o Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) sugere a avaliação conjunta de dados clínicos, laboratoriais, evidências radiológicas e 

microbiológicas (TABLAN et al., 2004). Os métodos broncoscópicos apresentam melhor 

sensibilidade e especificidade que o aspirado traqueal e, embora, sejam mais caros, podem ser 

empregados para uso mais racional de antibióticos, revertendo sua desvantagem econômica. 

Entretanto, os métodos quantitativos de análise de aspirado endotraqueal apresentam uma 

correlação com os exames broncoscópicos (GEORGE, 1995; MEDURI; CHASTRE, 1992; 

KOENAM et al., 2001; TABLAN et al., 2004). 

A ocorrência da PAVM varia entre as instituições, devido a diversidade da população 

atendida, mas também em decorrência dos métodos empregados para o diagnóstico e a 

capacidade do laboratório em processar os exames. É importante que cada instituição conheça 

seu perfil microbiano o que inclui o tipo de microrganismo e perfil de resistência aos 

antibióticos. 

Frequentemente, a microbiota da PAVM varia entre os paciente podendo estar 

associada ao Acinetobacter spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) dentre outras cepas (ADAIR et al., 

1999; FELDMAN et al., 1999; GUIMARÃES; ROCCO, 2006; ZARRILLI et al., 2007).). 

A resistência aos antimicrobianos tem sido amplamente registrada na literatura como 

um importante problema nas UTI em âmbito mundial No Brasil, Teixeira et al. (2004) 

realizaram um estudo coorte retrospectivo com 91 pacientes com diagnóstico de PAVM e 

identificaram das cepas multirresistentes 27,5% eram Staphylococcus aureus e 17,6% 

Pseudomonas aeruginosa. Corroborando esses resultados tem-se o estudo realizado no Rio de 
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Janeiro onde 43,4% dos pacientes com PAVM foi isolado o Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa multirresistente (GUIMARÃES; ROCCO, 2006). 

Ainda, o estudo realizado na UTI de um hospital de emergência do interior do estado 

de São Paulo evidenciou a ocorrência de bactérias multirresistentes: (36,4%) Staphylococcus 

coagulase-negativo e (19%) Staphylococcus aureus (ANDRADE; LEOPOLDO; HAAS, 

2006).  

Os avanços tecnológicos e os resultados de pesquisas sobre a temática têm subsidiado 

as recomendações internacionais e nacionais de prevenção e controle da PAVM. Cabe 

mencionar as contribuições advindas das seguintes organizações: Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) - Atlanta (EUA); Association of Practitioners of Infection Control 

(APIC), Hospital Infections Program Joint Comission for Accreditation of Healthcare; 

Society for Health Care Epidemiology of America (SHEA), American Society for 

Microbiology, Infectious Diseases Society of America (IDSA), Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ). No Brasil, merecem destaque a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) vinculada ao Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de 

Profissionais do Controle e Epidemiologia de Infecção (ABIH); Associação Paulista de 

Estudos em Controle de Infecção Hospitalar (APECIH), Fundo Brasileiro de Educação e 

Pesquisa em Medicina Intensiva, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira bem como os 

investimentos de pesquisadores e núcleos de pesquisas afins.  

Diversas são as etiologias e especulam-se várias rotas para que os microrganismos 

possam alcançar a via aérea inferiores, consequentemente, desencadear a pneumonia. A 

pneumonia hospitalar pode resultar de bacteremia de uma infecção à distância, da aspiração 

de aerossóis contendo bactérias ou da translocação bacteriana orofaríngea, ou da passagem 

microbiana a partir do trato gastrintestinal. Porém, o meio mais comum de aquisição da 

pneumonia, tanto nosocomial quanto comunitária parece ser a aspiração microbiana presentes 

na orofaringe ou no tubo traqueal. Estudos utilizando mapeamento com radioisótopos têm 

demonstrado que 45% dos adultos hígidos e 70% dos pacientes com depressão do nível de 

consciência apresentam aspiração de secreção de orofaringe durante o sono (INGLIS, 1995).  

Outro aspecto no cuidado do paciente crítico em ventilação mecânica refere-se à 

aspiração endotraqueal. Esse procedimento visa a manutenção da permeabilidade da via aérea 

para garantir adequada ventilação e oxigenação, e, sua indicação deve ser baseada na 

avaliação do paciente com evidência de aumento da pressão inspiratória no ventilador e/ou 

secreção visível no tubo endotraqueal e/ou ausculta pulmonar com presença de crepitações, 
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estertores e roncos (DAY; FARNELL; ODELL et al., 1993; NIEL-WEISE; SNOEREN; 

BROEK, 2007; WILSON-BARNETT, 2002). 

Em relação ao sistema de aspiração do tubo endotraqueal e a ocorrência da PAVM, os 

pesquisadores mostraram que o uso do sistema fechado ou aberto não interfere no risco de 

ocorrência de pneumonia, mortalidade e período de hospitalização na UTI (JONGERDEN et al., 

2007; NIEL-WEISE; SNOEREN; BROEK, 2007; SUBIRANA; SOLÁ; BENITO, 2007). Este 

autores explicam que no sistema aberto, o circuito do ventilador é desconectado do tubo 

endotraqueal e há a introdução no tubo de um cateter de sucção estéril de uso único (Figura 2). 
 

 

 
Figura 2 - Sonda de apiração traqueal com válvula intermitente (Fabrimed®). 

Fonte: www.dmarts.com.br 
 

 

No sistema fechado, desenvolvido em 1980, não há necessidade de desconectar o 

circuito, e, o cateter de sucção é de múltiplo uso, sendo recomendado a troca do cateter de 

aspiração a cada 24 horas (Figura 3). 
 

 

 
Figura 3 - Sistema fechado de aspiração endotraqueal (Globalmed®). 

Fonte: www.globalmed.com.br 
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O rigor de assepsia é extremamente relevante na realização da aspiração endotraqueal, 

não só pelo risco de infecção cruzada, mas também pela possibilidade de deslocar microbiota 

orofaríngea para outros sítios. Vale lembrar que a aspiração de vias áreas representa um 

procedimento invasivo com elevado risco biológico. 

O protocolo de prevenção da PAVM fundamenta-se no tripé: posição semi-

recumbente no leito (ângulo formado pela linha média axilar, até o grande trocânter do fêmur 

e o plano horizontal do leito, a mais de 45 graus, medido por goniômetro impresso de fábrica 

na articulação de cabeceira da cama), aspiração e entubação com técnica e paramentação 

padronizados com intuito de reduzir o contato do tubo traqueal com quaisquer superfícies 

contaminadas que não a da cavidade orofaríngea do paciente (ALEXIOU et al., 2009). 

Em síntese, procedimentos simples como a mudança de decúbito ou a elevação da 

grade de seu leito podem provocar a passagem de líquido contaminado (condensação do 

umidificador) presente nos circuitos do respirador para o trato respiratório. Este fluído pode 

ser drenado para as vias aéreas ou refluir para os nebulizadores de medicação, onde são 

gerados aerossóis, que atingem os alvéolos pulmonares. Existe ainda, a possibilidade de as 

mãos dos profissionais serem também fonte de contaminação para os pacientes em ventilação 

mecânica caso haja falhas de assepsia na assistência respiratória ou manipulação inadequada 

dos dispositivos (WUNDERINK; MAYHALL; GIBERT, 1992; GUSMÃO; DOURADO; 

FIACCONE, 2004; BABCOCK et al., 2004; SAFDAR et al., 2005). 

 

 

1.2.1. Manutenção do ambiente biologicamente seguro na assistência respiratória do 

paciente em ventilação mecânica 

 

 

É oportuno ressaltar que a enfermagem ainda é a mais envolvida na manutenção do 

ambiente biologicamente seguro e no cuidado do paciente hospitalizado, especialmente nas 

atividades de prevenção e controle da infecção. O enfermeiro representa um dos profissionais 

que mais se responsabiliza pela organização do ambiente terapêutico, a partir da competência 

que tem para introduzir técnicas que assegurem, de todas as formas, a redução das agressões 

microbianas. Sua participação é ativa, principalmente, considerando que sua presença é 

imprescindível em serviços de saúde perfazendo 24 horas em rodízio de plantões e 

desempenhando o maior número de atividades da assistência direta ao paciente hospitalizado. 
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Tradicionalmente em termos de assistência respiratória de pacientes em ventilação 

mecânica tem se observado que o uso de barreiras e/ou instrumentais é estabelecido em 

consonância com a especificidade da situação acarretando ora no uso da técnica asséptica sem 

toque, ora da técnica limpa. Por outro lado, é importante registrar que a diversidade de 

conceitos acarreta interpretações individuais gerando dúvidas e até condutas profissionais 

inapropriadas. 

Beraldo, Andrade (2008); Berton et al. (2008); Dallas, Kolef (2009); Heo et al. (2008); 

Mehta; Niederman (2003) e Pace, Andrade (2007) dentre outros pesquisadores outros que 

ressaltam a importância da técnica asséptica no cuidado do paciente crítico em especial na 

realização de procedimentos invasivos, considerando a possibilidade de transmissão de 

microrganismos, como é o caso de entubação traqueal. 

Xavier (1999) define assepsia como a redução da contaminação microbiana de tecidos 

vivos, fluidos ou materiais pela exclusão, remoção ou morte dos microrganismos. A técnica 

asséptica é uma expressão coletiva para os métodos utilizados para alcançar a assepsia. 

Em geral a técnica asséptica envolve condutas que reduzem a carga microbiana e 

mantém objetos e áreas livres de microrganismos, quanto possível. Inclui lavagem das mãos; 

uso de campo, luvas, instrumentais e coberturas esterilizadas. Nesta técnica é possível tocar 

aquilo que é esterilizado com outro material ou objeto também esteja estéril. O rompimento 

da “barreira” ou o contato com qualquer outro superfície ou produto não esterilizado deve ser 

evitado (HOLLINWORTH; KINGSTON, 1998; XAVIER, 1999; WOOTEN; HAWKINS, 

2001). 

Acresce-se que Faller (1999) em sua revisão de literatura sobre a técnica limpa versus 

asséptica em diversas modalidades do cuidado não observou aumento de infecção quando a 

técnica asséptica foi utilizada. 

A utilização da técnica limpa mantém os princípios de assepsia com o ambiente, e, as 

mãos incluem o uso de luvas de procedimentos, instrumentais estéreis, além da atenção de 

não contaminar os materiais. Esta técnica pode ser descrita como “não-asséptica”. Acresce-se 

que a técnica limpa adota os mesmos princípios de controle de infecção mediante o uso de 

luvas de procedimento ao invés de luvas esterilizadas (HOLLINWORTH; KINGSTON, 1998; 

XAVIER, 1999; WOOTEN; HAWKINS, 2001). 

Com base na definição parece que a técnica limpa difere da asséptica apenas no tipo 

de luvas e no uso do campo. O uso da técnica asséptica tem sido amplamente questionado em 

diversos procedimentos na medicina, enfermagem, odontologia, entre outras áreas da saúde 

(ADEYEMO et al. 2005; BERK; WELCH; BOCK, 1992; BURKE; WILSON, 1989; 
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BURKE, 1990; CHEUNG et al., 2001; CHIU et al., 2006; GIGLIO et al., 1995; MAITRA; 

ADAMS, 1986; LAWSON; JULIANO; RATLIFF, 2003; LUCKEY; BARFIELD; 

ELEAZER, 2006; PERELMAN et al., 2004; RHINEHART et al., 2006; ROSSOFF et al., 

1993; SADOWSKI et al., 1988). 

Diversas pesquisas foram realizadas no intuito de comparar a técnica limpa com a 

asséptica.  

Outra pesquisa sobre a contaminação microbiana exógena foi realizada em 29 caixas 

de luvas de látex para procedimentos, sendo observado que o microrganismo mais 

predominante foi o Staphylococcus coagulase-negativo. O uso de luvas de forma rotineira 

comparada com o uso asséptico aumentou a taxa de contaminação somente em 11% e a 

densidade microbiana em média de 3,4 unidades formadoras de colônias por par. O tempo em 

que as caixas ficaram abertas não relacionou a contaminação do último par calçado das luvas. 

Concluíram que metade dos pares de luvas estava isento de microrganismos apesar do acesso 

constante dos profissionais as caixas (ROSSOFF et al. 1993). Adicionalmente, a avaliação das 

UFC conforme o tempo de exposição das caixas abertas, tanto na situação real de 

enluvamento quanto na de controle, não apresentou correlação (p=0,63). Em síntese, não há 

aumento da contaminação das luvas de látex para procedimento considerando o tempo de 

exposição das caixas e os diferentes contatos dos profissionais para aquisição das luvas 

(FERREIRA, ANDRADE, 2007). 

O uso de luvas no cuidado à saúde iniciou no século XIX, quando Thomas Watson em 

1843, sugeriu a primeira cobertura para as mãos. Porém depois de 56 anos que William 

Halstead introduz o seu uso na prática clínica objetivando a proteção das mãos de uma 

enfermeira contra produtos químicos utilizados durante a cirurgia (DEGROOT-

KOSOLCHAROEN, 1991; KORNIEWICZ, 1992). 

As luvas podem ser feitas de látex ou materiais sintéticos impermeáveis à água, como 

vinil ou polietileno, protegem contra risco biológico ou químico (substâncias tóxicas). 

Particularmente, as de látex são mais frequentemente utilizadas por permitirem melhor 

movimentação dos dedos conferem proteção e resistência, porém podem provocar alergia. As 

luvas sintéticas são de maior custo; as de vinil fornecem segurança e proteção, mas as de 

polietileno devem ser evitadas pela fragilidade e permeabilidade. O talco utilizado para calçar 

as luvas pode ocasionar processos alérgicos e aumentar o risco de infecção em procedimentos 

invasivos (GIROU et al., 2004). 

No cuidado a saúde há três principais tipos de luvas de látex: esterilizada cirúrgica, de 

procedimentos, e, não asséptica para procedimentos. A opção entre luvas de látex depende da 
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atividade a ser realizada e da suscetibilidade do paciente. As primeiras são requeridas quando 

as mãos entram em contato com áreas corporais, geralmente estéreis, a exemplo de 

procedimentos cirúrgicos. Para as outras situaçãos, as luvas de procedimento são suficientes 

(BERTAGLIA; LACERDA, 2003; GARNER, 1996). 

O uso de luvas é considerado um efetivo recurso para reduzir taxas de infecção em 

pacientes e manter a segurança em saúde ocupacional. A sua importância tem crescido, 

particularmente, por ser um método de minimizar a exposição dos profissionais de saúde a 

materiais contaminados com tecidos, sangue ou fluidos corporais e prevenir a transferência 

destes para o paciente, materiais e ambiente (BRASIL, 2005; GOTTRUP et al., 2001).  

Cabe mencionar que as luvas reduzem o risco de contaminação, sem, contudo, 

eliminá-lo. O seu uso prolongado e indiscriminado, além de facilitar a transmissão de 

infecções, pode provocar reações adversas e sensibilização cutânea. Não existe evidência 

direta de que perfurações nas luvas resultem em transmissão de infecções, mas sem dúvida 

rompem a barreira de proteção. E, assim fica o alerta de que as mãos podem se contaminar 

durante a remoção das luvas, especialmente, caso não haja a higienização das mãos após o uso 

de luvas (GIROU et al., 2004; PITTET et al., 2006, TRICK et al., 2007; SNYDER et al., 

2008). 

Cabe ressaltar, que a maioria dos estudos sobre aspiração endotraqueal compara o 

sistema aberto e fechado de aspiração e sua relação com a ocorrência de PAVM, porém não é 

abordado o tipo de luva de látex a ser usado neste procedimento usando o sistema aberto 

(BLACKWOOD; WEBB, 1998; DAY; WAINWRIGHT; WILSON-BARNETT, 2001; DAY; 

FARNELL; WILSON-BARNETT, 2002; FREIRE; FARIAS; RAMOS, 2006; NIEL-WEISE; 

SNOEREN; BROEK, 2007; ODELL et al., 1993; SOLE et al., 2002; SOLE et al., 2003; 

ZEITOUN et al., 2001; ZEITOUN et al., 2003). 

Neste sentido, o tipo de luva de látex (esterilizada ou não estéril) utilizada para a 

aspiração endotraqueal no paciente em ventilação mecânica tem sido motivo de discussão e 

controvérsias. Para o CDC é uma questão não resolvida, ou seja, não há até o momento 

estudos bem delineados que forneça uma evidência científica sobre este tema (TABLAN et 

al., 2004). 

Esse cenário vem exigindo avaliação constante considerando a diversidade de 

procedimentos executados no cuidado à saúde. Paralamente sabe-se que o cuidado do paciente 

crítico é preocupante, considerando o número de contatos do profissional com o paciente, o 

que aumenta significativamente a exposição a fluídos corporais. 
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1.3. Avanços no controle de infecção na perspectiva microbiológica  

 

 

É inquestionável a contribuição da microbiologia na infectologia que por meio dos 

métodos clássicos (crescimento, identificação, características fenotípicas - biotipagem, 

sorotipagem, variação de bacteriófagos ou bactericinas), na susceptibilidade aos agentes 

antimicrobianos, na similaridade genética e a até na análise da estrutura do biofilme permite 

não apenas explorar as especificidades do microrganismo, mas também estabelecer 

importantes relações causais.  

Em pacientes acometidos por infecções, a rápida detecção e identificação da espécie 

microbiana é determinante para o sucesso do tratamento. Dentre os métodos disponíveis, a 

cultura é primordial podendo requerer horas ou dias para a detecção de microrganismo. 

Por isso os laboratórios precisam adequar-se para atender à demanda de pacientes de 

alto risco, identificar com precisão as doenças de caráter transmissível, monitorar o risco 

ambiental e reconhecer a dinâmica de resistência microbiana. Neste contexto, a análise 

microbiológica das infecções é de suma importância.  

Em suma, os avanços na área da microbiologia têm favorecido a identificação da 

origem clonal dos microrganismos e, correlacionar situações como: colonização e infecção, 

mudança no padrão de sensibilidade antimicrobiana e até a possibilidade de infecção cruzada. 

Neste sentido, o papel da tipagem molecular microbiana é determinar se há relação 

epidemiológica entre os isolados. Sem dúvida estes avanços contribuem para o 

equacionamento da ocorrência de infecção, assim como, no estabelecimento das medidas de 

prevenção e controle. 

 

 

1.3.1. Tipagem molecular microbiana: breves apontamentos  

 

 

A era da genética teve início em 1866 com os experimentos de Mendel, com 

cruzamentos de ervilhas. Nascia neste momento a Genética Clássica e os conceitos de gene, 

genótipo e transmissão de caracteres. Depois com fundamentações da genética clássica, dando 

maior enfoque a estrutura e função dos genes a nível molecular tem-se a genética molecular. 

A partir deste momento a genética molecular passam a ser utilizada em uma série de áreas 

distintas tais como saúde, ecologia, zoologia, botânica, entre outras.  
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A Genética Molecular está promovendo uma revolução no estudo das Ciências Biológicas. 

Métodos mais eficientes para identificação e preservação de espécies animais e vegetais, diagnóstico 

pré-implantacional de embriões humanos, perspectivas inovadoras na prevenção e tratamento de 

doenças são algumas das aplicações da biologia molecular no século XXI.  

Especificamente a área da infectologia deu um importante salto na última década com 

o emprego de técnicas da biologia molecular e da microscopia eletrônica de varredura. As 

técnicas de clonagem e de expressão de genes permitiram avanços para a produção de 

reagentes para diagnóstico e vacinas, enquanto as técnicas de amplificação de DNA 

permitiram consideráveis progressos no diagnóstico de enfermidades congênitas e doenças 

causadas por diferentes microrganismos. Mais recentemente, com a maior difusão da técnica 

de micro-arranjos de alta densidade ou "chip de DNA", novas perspectivas se abrem no 

diagnóstico molecular para estudos relacionados à resistência de patógenos a drogas e para o 

campo da farmacogenômica (DÖTSCH et al., 2009). 

Em linhas gerais foi a partir dos anos 50, com a descoberta da estrutura do DNA 

(ácido desoxirribonucleico) que surgiu uma nova ciência, a biologia molecular, a qual se 

revelou uma ferramenta útil no diagnóstico de doenças infecciosas. Nas últimas décadas, 

vários métodos genotípicos têm sido utilizados em substituição aos métodos fenotípicos, o 

que tem minimizado problemas de reprodutibilidade e de baixa capacidade de discriminação 

de linhagens microbianas observados nos métodos clássicos. Os métodos moleculares 

complementam com qualidade os métodos convencionais pela análise genética dos 

microrganismos envolvidos e diversas publicações têm reiterado sua aplicação na prática 

clínica (OGUSKU, SALEM, 2004). 

Os diversos métodos de tipagem molecular baseiam-se na identificação da 

variabilidade genética existente entre os microrganismos, que resulta primariamente de 

mutações no DNA, podendo ter sido geradas a partir de erros na replicação do DNA, 

comumente nas substituições, inserções e deleções; ou da atividade de transposons e dos 

elementos de inserção que se movem e até mesmo replicando-se no genoma (ALMEIDA, 

2004; BELKUM et al., 2001; POIREL, 2006).  

Assim, novas tecnologias baseadas na análise do DNA têm permitido maior 

fundamentação na interrelação dos microrganismos isolados. A premissa básica dos métodos 

de tipagem molecular reside no fato que linhagens bacterianas relacionadas 

epidemiologicamente apresentam um precursor comum. A PCR (Polymerase Chain Reaction) 

é uma técnica molecular cuja escolha do DNA-alvo e definição de primers dentro da 

sequência do DNA são fatores determinantes na sua acuidade. Ela vem sendo utilizada como 
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alternativa de alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico rápido de doenças 

infecciosas As metodologias de ERIC-PCR, REP-PCR (Repetitive elements sequence), 

ribotipagem, Eletroforese em Campo Pulsado (ECP), Multilocus Sequence Typing (MLST) 

são técnicas utilizadas em estudos moleculares (ANDREI et al., 2003). A técnica de ERIC-

PCR é baseada na reação de polimerase em cadeia (PCR) com primers consenso para 

amplificar regiões entre seqüências ERIC do genoma bacteriano. As seqüências, ERIC são 

pequenas seqüências intergênicas que se repetem no genoma bacteriano (30-150 bp). Os 

padrões de bandas específicos resultantes desta metodologia permitem a comparação entre os 

perfis eletroforéticos de cada linhagem para determinação da similaridade entre os 

microrganismos (VERSALOVIC; KOEUTH; LUPSKI, 1991; WILSON; SHARP, 2006).  

Outra técnica de biologia molecular, a a eletroforese em campo pulsado consiste na 

análise de macrofragmentos genômicos gerados após a clivagem do DNA com enzimas de 

restrição. Essas enzimas clivam o cromossomo bacteriano em fragmentos grandes demais 

para serem analisados por uma eletroforese convencional, que são separados por um campo 

elétrico alternado. É considerada técnica de referência para se caracterizar molecularmente, a 

maioria das bactérias, uma vez que apresenta um excelente poder discriminatório, elevada 

reprodutibilidade e, ainda, possui critérios de interpretação constantes (FALCÃO et al., 2006; 

SLATER, 2009; TENOVER et al., 1995; TENOVER; ARBEIT; GOERING, 1997). 

A possibilidade de sequenciamento genético e tipagem de linhagens junto com o 

desenvolvimento de sondas para marcadores genéticos criam um painel muito interessante no 

diagnóstico das infecções hospitalares, ajudando a estabelecer um critério definitivo no 

quesito ambiental e/ou pessoal como fonte de infecção (COCKERILL, 1999). Análises de 

custo-efetividade comprovam que esta técnica pode ser empregada como ferramenta 

indispensável nas instituições que buscam idoneidade no controle da infecção hospitalar 

(PETERSON, BROSSETTE, 2002). 

Os diversos métodos de tipagem molecular baseiam-se na identificação da 

variabilidade genética existente entre os microrganismos, que resulta primariamente de 

mutações no DNA, podendo ter sido geradas a partir de erros na replicação do DNA, 

comumente nas substituições, inserções e deleções; ou da atividade de transposons e dos 

elementos de inserção que se movem e até mesmo replicando-se no genoma (ALMEIDA, 

2004; BELKUM et al., 2001; POIREL, 2006).  

O polimorfismo do DNA corresponde a variações das sequências de nucleotídeos entre 

indivíduos de uma mesma espécie. A técnica mais simples de explorar este polimorfismo envolve 

o uso de enzimas de restrição, as quais são endonuclease que clivam a fita dupla do DNA em 
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sequências específicas de 4 a 6 pares de base (pb), em sítios palindrômicos, tornando o DNA mais 

facilmente analisado, por meio da eletroforose em gel (BINGEN et al., 1994). 

Na técnica que associa a sonda ao RFLP, o DNA cromossômico, após a clivagem com 

endonuclease de restrição, é separado por eletroforese e os fragmentos são transferidos para 

uma membrana de náilon ou nitrocelulose e, então hibridizados com sondas de DNA ou RNA 

que se ligam especificamente ao DNA fixado sobre a membrana. A estratégia de 

caracterização molecular baseada na análise da impressão digital (DNA -  fingerprinting), ou 

RFLP, gerada por fragmentos de DNA amplificado por PCR, também inclui a amplificação 

com primers arbitrários ou randômicos (AP-PCR). Outra análise de fragmentos de restrição 

pode ser feita com sondas que detectam o RNA ribossômico (rRNA) e é denominada de 

ribotipagem ou ribotipificação (STRUELENS, 2002). Adiciona-se o autor que a 

caracterização molecular por sequenciamento MLST foi desenvolvida recentemente e, está 

emergindo como um método de referência para macro-estudos epidemiológicos como, por 

exemplo, clonalidade de microbiana abrangendo populações bacterianas separadas por ampla 

distância geográfica, relacionada com o tempo e com a epidemiologia. Esta técnica segue o 

fundamento básico da análise de multi-alelos, realizada por eletroforese de múltiplos loci 

enzimáticos, como uma ferramenta genética para estudos populacionais. 

A aplicação dos métodos de biologia molecular em programas de vigilância tem 

capacitado o rastreamento da disseminação intra e inter-hospitalar de microrganismos 

epidemiologicamente importantes no cenário das infecções, que podem atravessar regiões ou 

até mesmo continente. Entre estes microrganismos estão incluídos os Staphylococcus, 

principalmente os Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Assim, esses dados são 

extremamente úteis para alertar as comissões de controle de infecções hospitalares sobre a 

introdução de clones potencialmente epidémicos nas suas áreas ou instituições, ainda, alertar 

as autoridades sanitárias sobre a emergência de possíveis epidemias (TEIXEIRA et al., 1995). 

Considerando que Pseudomonas aeruginosa é um dos patógenos nosocomiais mais 

comuns e que estas bactérias constituem um dos principais problemas em UTI, muitos estudos 

utilizando análise genômica têm sido realizados. Speijer et al. (1999) identificaram 

contaminação endógena  em 39% dos pacientes colonizados por Pseudomonas aeruginosa em 

UTI, por meio das técnicas de ECP e RAPD. Para Head e Yu (2004), a diversidade genômica 

inerente à Pseudomonas aeruginosa pode ser causada por quatro fatores de alteração do 

DNA: substituição de nucleotídio, devido ao polimorfismo; inserções de transposons ou de 

fagos bacterianos; transferência gênica horizontal, podendo gerar aumento do tamanho do 

genoma e, sequências genômicas pré-existentes. Ainda, os pesquisadores verificaram que a 
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transferência lateral de genes, pode ocorrer por transformação, conjugação ou por transdução, 

razões que justificam essa diversidade genômica em Pseudomonas aeruginosa, sugerindo que 

o tamanho do genoma torna-se, por isso, variável, quando comparado a cepas padrão. 

Lu et al. (2000) desenvolveram um método alternativo para a detecção e identificação 

de bactérias, por meio de um primer universal capaz de amplificar o DNA, baseado nos genes 

16S rRNA, sendo os fragmentos posteriormente digeridos por enzima de restrição. 

Infelizmente, o curso deste procedimento ainda é elevado quando comparado às técnicas 

utilizadas na rotina dos laboratórios.  

Outro estudo conduzido por Campbell et al. (2000) utilizaram a técnica de RAPD, 

com os primers 272 e 208, com o objetivo de avaliar a reprodutibilidade e o grau de 

discriminação deste método. Foram avaliadas 200 amostras, em triplicata, com 98,5% de 

diferenciação entre as cepas analisadas. 

O estudo longitudinal conduzido por Smith et al. (2006) avaliou no período de oito anos 

Pseudomonas aeruginosa de pacientes com fibrose cística. Identificaram a ocorrência de 68 mutações, 

dentre elas, inserções, deleções e mutações inter-gênicas. Ainda, evidenciaram mutações em genes 

relacionados a virulência, principalmente aqueles ligados à regulação quorum sensing. Bactérias usam 

o sistema quorum sensing para comunicação pelo aumento da densidade celular, favorecendo a 

produção de fatores de virulência, formação de biofilme e resistência aos antimicrobianos. 

Diversas técnicas de genotipagem podem ser empregadas para a análise 

epidemiológica em casos de suspeitas de surtos de infecções provocadas pelo Staphylococcus 

aureus. Todas essas técnicas baseiam-se na existência de polimorfismos em vários trechos do 

cromossomo bacteriano, por inserção ou deleção de trechos de DNA, ao invés de trocas de 

nucleotídeos. Uma classe especial de polimorfismo por inserção/deleção de trechos de 

sequência conhecida na região X do gene da Proteína A – spa (FRENAY et al., 1994). 

Os estudos de Tang et al. (2000) indicam que a organização do gene spa é bastante estável 

entre linhagens MRSA. A variabilidade e estabilidade desse gene indicam que a análise de sua 

sequência poderia ser usada como um sistema alternativo para a tipagem molecular.  

Dessa maneira, a utilização da técnica de PCR, para amplificação de determinados 

trechos de genes de Staphylococcus aureus, a exemplo, coa e spa, seguida ou não de restrição 

e sequenciamento pode ser utilizadas para o estudo de linhagens de MRSA isolados no 

ambiente hospitalar. Ainda a comparação do seu poder de discriminação é semelhante ao 

ECP, considerada a técnica padrão. 

A importância da biologia molecular vem crescendo à medida que as doenças 

infecciosas continuam a desafiar com o aparecimento de novos agentes etiológicos ou de uma 
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nova expressão seja de resistência aos antimicrobianos usuais ou virulência. Cada vez mais é 

necessária precisão diagnóstica, não só com finalidade terapêutica, mas também para bloquear 

a sua transmissão numa época de recursos antimicrobianos, entre outros escassos.  

Estudos comparando as técnicas convencionais com moleculares comprovam a rapidez e 

acurácia do PCR na identificação de determinados perfis genéticos de expressão de resitência 

microbiana (WERTHEIM et al., 2001). Diversas metodologias estão sendo disponibilizadas para 

detecção de Staphylococcus aureus que expressam o gene Meca, de resistência à metilicilina. A 

técnica de PCR é considerada hoje o padrão ouro para a definição de MRSA. Um estudo em 28 

pacinetes com infecção por Staphylococcus aureus da corrente sanguínea demonstrou abreviação do 

resultado em menos de 40 horas, implicando uma adequação da antibioterapia em 89% dos casos 

(HALIN et al., 2003). Em uma análise direta das amostras de hemoculturas, Stratidis et al. (2007) 

compararam a PCR com a cultura convencional em disco de cefoxitina e encontraram sensibilidade 

de 100%, com valor preditivo negativo de 100%. 

O programa SENTRY, em razão da rápida emergência de cepas multirresistentes a 

antibióticos, incorporou técnicas moleculares aos levantamentos epidemiológicos realizados 

em todas as regiões do mundo, com o objetivo de agregar informações quanto ao surgimento 

de diferentes espécies microbianas ou de cepas multirresistentes, buscando controlar a 

disseminação destes patógenos em hospitais e considerando uma escala global de prevenção, 

em especial na assistência aos programas de saúde pública (SADER et al., 2004). 

As técnicas moleculares possibilitam identificar em bactérias produtoras de beta-lactamases 

a exata tipificação das mesmas com 100% de correlação com os métodos convencionais (CHIA et 

al., 2005). Naas et al. (2007) demonstraram a excelente sensibilidade com diagnóstico pela PCR real 

time com reação de pirosequenciamento (detecção de pirofosfato liberado na síntese de DNA) em 

menos de três horas de ESBL CTX-M. As limitações das técnicas moleculares referem-se ao fato 

que são detectados apenas mecanismos de resistência conhecidos e alguns genes podem não ser 

expressos e também pode haver resultado falso-negativo. 

 

 

1.4. Biofilme associado a infecção: breves apontamentos  

 

 

Nas últimas décadas, o biofilme tem sido considerado novo paradigma de infecção e, 

largamente responsabilizado por infecções nosocomiais, especialmente, nos implantes de 

próteses, tubos, sondas ou cateteres, a exemplo, do tubo endotraqueal. A presença do referido 
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tubo, sem dúvida favorece a colonização microbiana, contribuindo sobremaneira ao 

desenvolvimento de biofilme, o que talvez possa justificar a ocorrência de pneumonia 

(HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004; SCHAUDINN et al., 2007; 

KUBOTA et al., 2008).  

O biofilme é um complexo conglomerado de células, embebidos em uma matriz de 

exopolissacarídeos (EPS), arquitetados sobre os mais variados tipos de superfície, sejam elas 

bióticas, como tecidos vegetais e animais, ou abióticos, rochas, metais e polímeros diversos. 

Como já eluciados, a opção por sua constituição está no fato de que estes, por meio da 

formação de micro-hábitats, oferecem proteção aos indivíduos que dele fazem parte contra as 

intempéreis e os estresses do meio ambiente (COSTERTON et al., 1999; JOHNSON, 2007; 

HALL-STOODEY; STOODLEY, 2009; MADDULA et al., 2006). 

O biofilme é constituído por uma comunidade estruturada de células microbianas 

aderidas a uma superfície envolta em uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares. 

Essa associação de microrganismos se constitui uma forma de proteção ao seu 

desenvolvimento, fomentando relações simbióticas, e, de tolerância aos antimicrobianos. A 

literatura sobre biofilme como fator de risco a saúde teve um avanço a partir da década de 90 

(COSTERTON et al., 1995; DONLAN, 2002; HALL-STOODLEY; COSTERTON; 

STOODKLEY, 2004; FUX et al., 2005). Estes pesquisadores verificaram que a formação do 

biofilme envolve uma seqüência de eventos: aderência microbiana à superfície, proliferação 

celular, produção da matriz de substâncias poliméricas extracelulares e o desprendimento dos 

microrganismos podem causar infecção em outro sítio (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 - Sequência da formação do biofilme, segundo Stoodley; Dirckx. 

The Center for Biofilm Engineering Image Library, USA, 2003 
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Segundo Dolan e Costerton (2002), um biofilme corresponde a uma comunidade de 

células sésseis aderidas a um substrato, embebidas em uma matriz de polímeros 

extracelulares, no qual exibem diferenciados fenótipos, metabolismo, fisiologia e transcrição 

genética. Para Bos, van der Mei e Busscher (1999) biofilmes microbianos são descritos como 

complexas comunidades mono ou multiespécies, ancoradas a uma superfície (substrato), 

sendo estas embebidas em uma matriz constituída, basicamente, por expolissacarídeos, como 

o alginato, em alguns gram-negativos. 

O EPS confere proteção aos microrganismos que passam a resistir aos agentes 

agressores que aqueles em seu estado planctônico, ou seja, não aderidos a nenhuma 

superfície. Alguns pesquisadores discutem que as células, em um biofilme, sejam 500 

(COSTERTON et al., 1995) ou até  mil vezes (DRENKARD, 2003) mais resistentes, quando 

comparadas às células planctônicas. Um dos grandes responsáveis por conferir esta proteção 

seria a rede de EPS, que age como barreira física, impedindo que os agentes agressores 

cheguem a seus sítios de ação. Em alguns casos, o EPS é capaz de sequestrar cátions, metais e 

toxinas, conferindo, também, proteção contra radiações ultra-violeta, alterações de pH, 

choques osmóticos e dessecação. 

Além do EPS, um biofilme também contém variadas partículas, como proteínas, 

lipídeos e outros tipos de carboidratos. Na maioria estas moléculas são provenientes da fase 

aquosa e, desssa forma, quanto mais rica esta for, proporcinoamente, será a quantidade e a 

variedade desses componentes em um biofilme (PARIZI, 1998). 

Como etapas na formação do biofilme são descritas as bioadesões iniciais, passando os 

microrganismos de seu estilo de vida planctônico ao séssil, a formação de microcolônias, a 

maturação do biofilme e o destacamenteo de células, retornando estas a seu estilo de vida 

planctônico. Em todas estas fases, uma série de transformações ocorre no íntimo do 

microrganismo e na sua relação com o ambiente e, em razão deste fato, o seu processo de 

formação corresponde a um interessante objeto de estudo, especialmente no concerne ao 

processo de desenvolvimento. São percebidas muitas alterações fenotípicas, principalmente 

nos aparatos de motilidade, no tamanho da célula e no metabolismo, decorrentes da restrição 

de nutrientes e de oxigênio em algumas fases, da variação na taxa de reprodução e em todas a 

regulação gênica (STOODLEY et al., 2002). 

Todas estas adaptações, determinadas por condições físicas, bioquímicas e genéticas 

são uma interessante estratégia de sobrevivência. Ainda neste contexto, em suas pesquisas, 

Sauer e Camper (2001) identificaram 45 diferentes proteínas produzidas por Pseudomonas 

putida, já após as seis primeiras horas de adesão, quando comparada ao mesmo 
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microrganismo em seu estado planctônico. Tais modificações seriam o produto da ativação de 

30 a 40 genes. Para Beloin e Chigo (2005) estas modificações ocorrem, provavelmente, em 

consequência das orientações sociais via sistema quorum sensing. 

Sobre a arquitetura do biofilme destacam-se as seguintes características: 

- são estruturas hidratadas e viscoeláticas, cujo grau de elasticidade se relaciona à interação de 

EPS e/ou proteínas com a superfície alvo. Assim como sua elasticidade, seu formato, espessura, 

alongamento, densidade e rigidez dependem das características físico-químicas do ambiente e da 

presença ou não de fluxo. Geralmente, biofilmes formados em fluxo tendem a ser mais espessos, 

rígidos, e alongados, como resposta ao atrito mecânico (STOODLEY et al., 2002); 

- sua matriz, basicamente, se constitui por expolissacarídeos sincronizadamente produzidos pelos 

microrganismos, com destaque para o alginato. Além de conferir a insolubilidade em água e a 

conformação tridimensional do biofilme, o EPS também protege as células contra estresses de 

ordem física (ação mecânica, irradiações e variações de temperatura), química (agentes químicos) 

e biológica (competidores e predadores). Ainda o EPS é importante na questão do aporte de 

nutrientes e a sobrevivência dos microrganismos (CHENG et al., 2007; CUCARRELA et al., 

2001; JAMES et al., 1995; LATASA et al., 2006; STOODELEY et al., 2002).  

Também é observado na estrutura do biofilme microcanais internos, úteis  na 

distribuição de nutrientes e água; no escoamento de metabólitos, alguns potencialmente 

patogénicos para o homem; nas enzimas, como a alginatoliase e as proteases, necessárias ao 

destacamento de células do biofilme e na distribuição de moléculas sinalizadoras do quorum 

sensing (HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLY, 2004). 

Na medida em que as técnicas para a investigação sobre a formação de biofilmes 

microbianos se refinam, novas elucidações vêm sendo feitas. Atualmente, é relatada, em 

bactérias gram-positivas, a existência de um conjunto de proteínas de superfície com, 

aproximadamente, 2.276 aminoácidos associados à adesão e à manutenção da estabilidade dos 

biofilmes. Além desta função, estas proteínas são importantes no processo de maturação do 

biofilme, pois estas interagem com polissacarídeos especiais, denominados adesina 

intercelular polissarídica (PIA), na agregação célula-célula. Os primeiros grupos destas 

proteínas, denominadas como Biofilm Associated Protein (BAP) foram encontrados em 

pesquisas sobre a formação de biofilme por Staphylococcus aureus (CUCARELLA, 2001; 

LATASA et al., 2006; PLANCHON et al., 2006). 

São descritos na literatura, como as etapas de formação de um biofilme: os eventos 

pré-adesão, adesão reversível, adesão irreversível, maturação e destacamento das células. Na 

pré-adesão, os microrganismos em seu estilo de vida planctônico, recebem algum estímulo 
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que os leva a aderir em alguma superfície. Embora este processo necessite de maior 

elucidação, alguns fatores passíveis de influenciar já estão descritos, como pH, concentração e 

biodisponibilidade de nutrientes, autoindutores do quorum sensing, presença de compostos 

orgânicos, inorgânicos e temperatura. Estes eventos iniciais são a chave de todo o processo de 

formação do biofilme e sua observação é extremamente complexa, em função de seu 

dinamismo (JOHNSON, 2007; OULAHAL et al., 2008). 

Na adesão reversível ocorre a interação célula-superfície e sua colonização inicial. O 

sucesso do processo de adesão depende de alguns fatores, como o aparato celular dos 

microrganismos e suas características da superfície microbiana e do substrato. Nesta fase, a 

motilidade é de grande valia para o microrganismo, principalmente gram-negativos. Ainda 

não são percebidas alterações fenotípicas, assim como na transcrição de genes, quando 

comparadas estas células àquelas em estilo planctônico, embora os genes para a produção de 

EPS sejam ativados após 15 minutos de contato entre a célula e a superfície (DAVIES; 

GESSY, 1995; OULAHAL et al., 2008; SAUER et al., 2002). 

Esta adesão inicial é considerada reversível, pois é possível observar o retorno de 

células aderidas ao seu estado planctônico. As principais forças que regem este evento são 

pontes de hidrogênio, Van der Waals, ácido-base de Lewis e hidrofobicidade (DAVIES; 

GESSY, 1995; DEMILLY et al., 2006; SAUER et al., 2002). 

A adesão irreversível ocorre aproximadamente duas horas após a adesão inicial e se 

caracteriza pela presença de clusters ou micro-colônias, que correspondem a um amontoado 

de células aderidas entre si e a uma superfície. Admite-se que, neste momento, a motilidade 

cesse e genes envolvidos na comunicação célula-célula (quorum sensing) e na produção de 

EPS estejam totalmente ativos, havendo, então considerável diferença quando comparada 

estas células àquelas planctônicas. A produção significativa de EPS por microrganismos se 

inicia após cinco horas de adesão inicial. Neste momento, a principal força de ligação célula-

superfície é conferida pela matriz tridimensional e insolúvel de EPS (CHENG et al., 2007; 

DAVIES et al, 1993; DONLAN; COSTERTON, 2002; SHARMA; ANAND, 2002). 

A maturação da estrutura que já vem sendo formada, de maneira a lhe garantir uma 

maior estabilidade. Ocorre de três a seis dias após a adesão inicial, podendo chegar a 10 dias. 

A maturidade acontece, principalmente, por meio do aumento da densidade populacional e, 

também, pela pronunciada produção e deposição de EPS, aumentando a espessura do 

biofilme. O crescimento populacional em um biofilme acontece tanto pela, embora modesta, 

divisão celular, quanto pela redistribuição de células entre as micro-colônias e pela adesão de 

novas células planctônicas, co-agregação. Os microrganismos aderidos são capazes de 
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estimular a adesão de células planctônicas (BOS et al., 1999; CHENG et al., 2007; 

HEYDORN et al., 2000; STOODLEY et al., 2002). 

Nesta fase, a célula se encontra bastante diferenciada quanto comparada àquela em 

estado planctônico, principalmente, no que diz respeito aos genes ativos e transcritos, bem 

como ao perfil das proteínas sintetizadas. É descrita uma variação de 800 proteínas, dentre as 

quais se destacam as Arc proteínas, ligadas a processos anaeróbicos, indicando a presença de 

áreas com restrição de oxigênio. Ainda, se observa estrutura dinâmica, com aproximados 

100µm, contendo canais de distribuição, microcolônias e microrganismos móveis. 

O destacamento de células acontece entre 9 a 12 dias após os eventos iniciais. As células se 

apresentam móveis e seu perfil morfofisiológico e de transcrição genéticas volta a se assemelhar 

àquele das células planctônicas. Esse evento é proporcional à depleção de nutrientes no meio, 

indicando que a sua limitação levaria os microrganismos a buscar novas condições ou ocorra, 

também, em função de algum estressor (SAUER et al., 2002; SAWYER; HERMANOWICZ, 1998). 

Todas as etapas de formação do biofilme requerem um adequado sistema de 

comunicação célula-célula, denominado quorum sensing. Seu princípio consiste na liberação 

de moléculas químicas sinalizadoras, por microrganismos e na sua recepção e interpretação. A 

sua importância fundamental consiste na distribuição, na ordenação e na sincronização das 

atividades dos genomas procariontes, requeridas para a manutenção da relativa homeostase da 

comunidade microbiana. A elucidação deste sistema de comunicação contraria a antecessora 

proposta de que as células sésseis estariam aleatoriamente aderidas à superfície 

(COSTERTON et al., 1987; JOHNSON, 2007). 

Em microrganismos gram-negativos, as moléculas sinalizadoras (AIs) são derivadas 

da N-acil homoserina lactona (AHL) e sua regulação se dá por meio das proteínas homólogas 

LuxI e LuxR. A primeira atua como uma enzima (AHL) e a segunda, ao se ligar a AHL, 

forma o complexo AHL-LuxR, responsável pela ativação e expressão de múltiplos genes. Em 

bactérias gram-positivas a comunicação célula-célula ocorre por meio da secreção de 

pequenos peptídeos (RAMEY et al., 2004; SUNTHARALINGAM; CVITKOVITCH, 2005). 

Os microrganismos produzem constantemente estas moléculas sinalizadoras. Em 

baixas densidades populacionais, há, proporcionalmente, baixas concentrações destes auto-

indutores e, por esta razão, talvez não ocorra impacto sobre a expressão genética. Entretanto, 

quando a densidade populacional de microrganismos se eleva, o mesmo acontece com a 

concentração dos Ais no meio, influenciando sobre a regulação gênica (KONG et al.,2006). 

Como resposta aos AIs os microrganismos alteram a transcrição genética, variando, 

assim a produção de EPS, a motilidade (supressão ou ativação de genes ligados à produção de 
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flagelinas e pilinas), a produção de enzimas, como proteases, lipases e alginases, bem como 

compostos bactericidas e/ou bacteriostáticos. Este processo coordenativo implica na própria 

sobrevivência dos microrganismos nas condições desfavoráveis do biofilme, principalmente 

no estádio maturo, no qual há limitação de oxigênio, nutrientes, compostos orgânicos e 

inorgânicos, como o ferro, sendo considerável, até mesmo, a restrição quanto ao espaço físico. 

Frente ao exposto, o quorum sensing é de extrema relevância para o biofilme (AREVALO-

FERRERO et al., 2005; MADDULA et al., 2006). 

Dentre alguns trabalhos relevantes é tratada a importância da formação de biofilme por 

gêneros como: Pseudomonas spp. (CONIBEAR et al., 2009; GJERMANSEN et al., 2009; 

KOBAYASHI; KOBAYASHI; KAWAI, 2009; RYDER et al., 2007), Staphylococcus aureus 

(HERRERA et al., 2007; SINGH et al., 2009; VERGARA-IRIGARAY et al., 2009); 

Staphylococcus epidermidis (DICE et al., 2009; QUIN et al., 2009); Escherichia coli (LEE et 

al., 2007; STOPFORTH et al., 2003); fungos (BLANKENSHIP; MITCHELL, 2006; 

SHIRTLIFF et al., 2009). 

Na década de 80 foram realizados os primeiros estudos sobre a formação de biofilme 

no lúmem do tubo traqueal e sua relação com a pneumonia associada a ventilação mecânica. 

Na investigação de Inglis et al. (1989) mostraram em 25 tubos de pacientes em UTI que 84% 

destes estavam recobertos por uma matriz contendo uma bactéria amorfa, e sugeriram que 

poderia haver uma relação com a pneumonia.  

As bactérias presentes no biofilme formado na parte interna do tubo endotraqueal 

podem se desprender durante o fluxo gasoso do ventilador e alcançar a via respiratória mais 

baixa. Este biofilme era heterogêneo na sua espessura e na maior na parte terminal do tubo. 

Na microscopia eletrônica de varredura foi identificado a presença de bactérias, neutrófilos 

em vários estágios de desintegração e uma matriz amorfa (INGLIS, 1995).  

Em geral, os estudos reforçam que a formação de biofilme pode ser um importante 

mecanismo de obstrução do tubo além de representar uma fonte potencial de infecção 

pulmonar. Somado a isto, estudiosos sugerem haver uma relação com o tempo de uso do tubo 

e a produção de secreções respiratórias (INGLIS et al., 1989; KOERNER, 1997; ADAIR et 

al., 1999; RAMIREZ; FERRER; TORRES, 2007). 

Outros pesquisadores explicam que na avaliação de tubos em pacientes de UTI, a 

aderência bacteriana inicia-se a partir de seis horas de ventilação mecânica e os 

microrganismos tanto nas secreções respiratórias quanto no tubo traqueal eram indistinguíveis 

por genotipagem (FELDMAN et al., 1999; EL-SOTH et al., 2004). Esses dados apontam o 

tubo traqueal como uma fonte de patógenos para pneumonia, haja vista que foram isolados 
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microrganismos idênticos nos dois locais, ainda mais quando se depara com o fato de que o 

tecido pulmonar é desprovido de microbiota.  

Diante do exposto acerca dos riscos de infecção inerentes ao cuidado respiratório do 

paciente crítico submetido à ventilação mecânica e, considerando a magnitude dos fatores de 

risco, a diversidade de situações do ponto de vista clínico e institucional é inevitável a 

identificação de questionamentos, de lacunas e de controvérsias associadas à microbiota 

orofaríngea, a saúde bucal, as condições e a manutenção do sistema de ventilação 

biologicamente seguro. Acresce-se as questões associadas à higiene bucal, trocas do circuito 

do respirador, pressão do cuff, técnica de aspiração de secreção do tubo traqueal, entre outras, 

não resolvidas, com recomendações insuficientes ou sem consenso.  

A apresentação de todas estas considerações, que se interligam e se complementam 

permitiu o reconhecimento da importância da temática e nos forneceu evidencias objetivas 

acerca dos riscos biológicos, especialmente, não que concerne à possibilidade de dispersão 

microbiana na assistência respiratória do paciente crítico com entubação traqueal e submetido 

à ventilação mecânica.  

Assim, nossa atenção focalizou prioritariamente os aspectos microbiológicos de 

identificação bacteriana procedentes de diferentes sítios (saliva, secreção traqueal e tubo 

endotraqueal) de pacientes críticos em ventilação mecânica, bem como de amostras das luvas 

utilizadas na aspiração endotraqueal.  

Nesse sentido nossa preocupação se volta para a tentativa de conhecer o quadro de 

similaridade entre as cepas por meio da biologia molecular, bem como, responder questões 

associadas à formação de biofilme. Além disso, no estudo também contribuiremos na 

elucidação das questões relacionadas à multirresistência aos antibióticos.  

Inegavelmente um dos grandes avanços da medicina tem sido o controle de infecções 

através do uso de antibióticos. Entretanto, há dois problemas que podem interferir nesta 

terapia: emergência de germes resistentes e bactérias que residem em biofilmes. Estas últimas 

podem ser mil vezes mais resistentes aos antibióticos do que o mesmo organismo crescido de 

forma plantônica, sendo ainda parcialmente protegidos da ação destruidora dos fagócitos 

(DAVEY e O’TOOLE, 2000). Infecções provocadas por bactérias nestas comunidades 

continuam a se propagar mesmo após o término do tratamento, pois somente células 

plantônicas são destruídas (COSTERTON et al., 1999). 

Cabe ressaltar que estes pacientes além da condição clínica desfavoráveis estão 

submetidos progressivamente a influências do ambiente hospitalar, em particular da UTI. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo Geral 
 

 

Avaliar os pacientes críticos com tubo endotraqueal submetidos à ventilação mecânica 

na perspectiva clínica e microbiológica. 
 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 

Caracterizar os pacientes críticos com tubo endotraqueal submetidos à ventilação 

mecânica segundo idade, gênero, comorbidades, motivo de hospitalização, tempo de 

permanência na UTI, dias de uso do tubo traqueal e escore de APACHE II, bem como 

estabelecer a incidência de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica e óbito; 
 

Estimar a prevalência de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa e 

Pseudomonas aeruginosa na saliva, secreção respiratória, tubo traqueal e luvas 

utilizadas na aspiração do tubo traqueal; 
 

Quantificar as Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa isoladas nas luvas 

utilizadas na aspiração do tubo endotraqueal; 
 

Determinar o perfil de sensibilidade de Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa aos antibióticos e estabelecer a 

prevalência desse perfil segundo a procedência das amostras; 
 

Avaliar a similaridade genotípica de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-

negativa e Pseudomonas aeruginosa, isoladas nas luvas utilizadas na aspiração endotraqueal 

com as cepas da saliva, secreção respiratória e do tubo traqueal; 
 

Analisar o biofilme nas superfícies interna e externa dos tubos traqueais após o seu 

uso em pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica em UTI. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 
 

 

3.1. Delineamento e local do estudo 
 

 

Trata-se de um estudo observacional-prospectivo com enfoque clínico e realizado, no 

período de maio a dezembro de 2008, no Centro de Terapia Intensiva de Adulto da Unidade 

de Emergência (UE) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP).  

A Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (UE-HC) funciona em sistema de 

plantão ininterrupto no atendimento de urgência ou emergência de alta complexidade, geralmente, 

em regime de internação. Nesse cenário, sua importância é reconhecida para a comunidade de 

Ribeirão Preto e região. Atualmente assumiu, perante o Sistema Único de Saúde (SUS), a referência 

no cuidado terciário, o que abrange cerca de 4 milhões de pessoas (SANTOS, et al. 2003). 

Em termos de estrutura, a unidade atende a diferentes especialidades médicas: clínica, 

cirúrgica, neurológica, psiquiatria, queimados, politraumatizados, isolamento e terapia 

intensiva (Tabela 1). 
 

 

Tabela 1 - Estruturação e capacidade da Unidade de Emergência  
 

Local Função Capacidade 
Sala de Urgência* Consultórios 13 
Adultos e Crianças Leitos de Observação 28 
 Sala de Estabilização Clínica 6 
 Sala para o Politraumatizado 5 
 Sala de Procedimentos 5 
Enfermarias Adultos Clínicos e Neurológicos 32 
 Adultos Cirúrgicos 34 
 Crianças 28 
Unidades Especiais Terapia Intensiva de Adultos 16 
 Terapia Intensiva de Crianças 6 
 Unidade de Queimados 8 
 Isolamento de Crianças 8 
 Isolamento de Adultos 8 
 Semi-intensivo de Adultos 10 
 Recuperação Pós-anestesia 7 
 Psiquiatria 6 
Total de Leitos 220 

* A única área comum para adultos e crianças é a Estabilização de Politraumatizados  
Fonte: Santos et al. 2003 
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A UTI local do estudo tem 16 leitos destinados a pacientes com idade superior a 18 

anos, cuja ocupação é de 100% e, em média, ocorrem 36 admissões mensais. 

 

 

3.2. Participantes do estudo 

 

 

Foram incluídos no estudo indivíduos adultos com tubo endotraqueal submetidos à 

ventilação mecânica, independente do sexo ou etnia, com idade superior a 18 e inferior/igual a 

60 anos; no período ≥ 48 horas da entubação traqueal até 48 horas da extubação. Excluíram-se 

pacientes que desenvolveram pneumonia no período inferior a 48 horas de admissão na UTI 

(pneumonia comunitária ou hospitalar), e aqueles com extubação acidental. Também, 

excluíram-se os pacientes cujos responsáveis não consentirem na sua participação, aqueles 

procedentes de outras instituições de saúde e traumatismos torácicos ou antecedentes de 

doenças crônicas pulmonares, considerando que esses agravos potencializam o risco de 

pneumonia. 

 

 

3.3. Variáveis de interesse 

 

 

Considerando que o objetivo do estudo foi avaliar a condição clínica e microbiológica 

do paciente submetido à ventilação mecânica, estabeleceram-se as seguintes variáveis de 

interesse: sexo, idade, permanência na UTI, diagnóstico médico, tempo de ventilação 

mecânica, ocorrência de PAVM, de comorbidades (Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Insuficiência Cardíaca Congestiva, Diabetes Mellitus dentre outras), APACHE II, uso de 

dispositivos invasivos (cateter venoso central, sonda vesical de demora, gástrica, enteral, 

drenos), procedimento cirúrgico, uso de antimicrobianos, infecções hospitalares, óbito, 

resultados de culturas clínicas.  

Frequência de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e 

Pseudomonas aeruginosa isoladas na saliva, secreção coletada na aspiração do tubo traqueal, 

das luvas utilizadas na aspiração e do tubo, após a sua remoção, unidade formadoras de 

colônias nas amostras das luvas, perfil de sensibilidade dessas cepas aos antibióticos, 

similaridade ou não das cepas, formação ou não de biofilme no tubo traqueal. 
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3.4. Conceitos adotados 

 

 

3.4.1. Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica - PAVM 

 

 

O diagnóstico clínico de PAVM no hospital em estudo foi similar ao recomendado 

pelo CDC (TABLAN et al., 2004). O Quadro 1 apresenta os critérios diagnósticos para 

PAVM. 

 

 

Quadro 1 - Critério Diagnóstico para PAVM utilizado no hospital em estudo  

 
PAVM é a pneumonia que ocorre no período ≥ 48 horas após início da ventilação mecânica 

Critério 1 

Categoria 1: Um dos seguintes sinais: 

• Febre (>38ºC) sem outras causas 
• Leucopenia (<4.000 leuc/mm3) ou leucocitose (>12.000 leuc/mm3) 
• > 70 anos, alteração do estado mental sem outra causa conhecida  
 

Categoria 2: Mais dois dos seguintes itens: 

• Surgimento ou piora do escarro purulento, piora da característica, ou aumento da quantidade ou 
aumento da necessidade de aspiração; 

• Surgimento ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia; 
• Piora da troca gasosa (desaturação de O2; aumento da necessidade de O2 ou aumento da demanda 

ventilatória). 
Critério 2 

Critério 1 (apenas um item da categoria 2) e mais um dos seguintes achados laboratoriais: 

1. Hemocultura positiva não relacionada a outro foco conhecido e cultura de escarro com o mesmo 
agente isolado no sangue; 

2. Cultura positiva de líquido pleural; 
3. Cultura positiva de Lavado Broncoalveolar (LBA) ou Escovado Protegido (EBA); 
4. > 5% de células com bactérias fagocitadas (LBA) pelo exame Gram; 
5. Histológico com um dos seguintes: 

• Abscesso; 
• Cultura quantitativa positiva de parênquima pulmonar; 
• Evidência de invasão no pulmão por hifas ou pseudo-hifas. 

Radiológico 

Duas ou mais radiografias de tórax seriadas com infiltrado novo ou progressivo e persistente 
infiltrado; consolidação; cavitação. 

Em pacientes sem doença cardíaca ou pulmonar de base, aceita-se apenas a evidência de uma 
radiografia de tórax 
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3.4.2. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II - APACHE II 

 

 

Com relação ao índice prognóstico dos pacientes, utilizaram-se os escores baseados no 

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Anexo B. Cabe mencionar 

que esse critério é recomendado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 3432 de 1998 

(BRASIL, 1998). Assim, com o APACHE II, foi possível estimar o risco de morte dos 

pacientes com permanência acima de oito horas na UTI, por meio da avaliação criteriosa de 

variações fisiológicas, idade, doenças crônicas, dentre outros dados (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Distribuição das pontuações segundo a probabilidade de morte da escala 

APACHE II 

 
Pontuação Probabilidade de Morte 

0 – 4 4% 

5 – 9 8% 

10 – 14                15% 

15 – 19 25% 

20 – 24 40% 

25 – 29 55% 

30 – 34 75% 

Acima de 34 85% 
Fonte: Knaus et al., 1985 

 

 

O índice prognóstico de gravidade teve como objetivo a descrição quantitativa do grau 

de disfunção orgânica ou alterações clínicas de pacientes hospitalizados em UTI. Associado a 

resultados laboratoriais, tipo e quantidade de procedimentos  invasivos ou terapêuticos 

utilizados. Representa um sistema padronizado e aceito internacionalmente pela comunidade 

científica para predição de mortalidade. Em geral, o seu cálculo, foi realizado nas primeiras 

24 horas de internação na UTI, por meio da avaliação de 12 variáveis clínicas, fisiológicas e 

laboratoriais padronizadas as quais foram pontuadas de zero a quatro, conforme o grau de 

desvio da normalidade apresentado. Além disso pontos foram atribuídos à idade, presença de 
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doença crônica e variáveis fisiológicas, cuja soma fornecem uma pontuação final que 

permitem estimar o risco de óbito para cada paciente (KNAUS 1985, 1986). 

 

 

3.5. Procedimento de coleta dos dados 

 

 

O estudo envolveu o seguimento clínico dos pacientes adultos em uso de tubo 

endotraqueal submetidos à ventilação mecânica, hospitalizados na UTI, de 48 horas da 

entubação traqueal até o desenvolvimento ou não do desfecho (Pneumonia Associada à 

Ventilação Mecânica - PAVM); e óbito no período de hospitalização. 

Para seleção dos participantes avaliavam-se todos os pacientes adultos com tubo 

endotraqueal em ventilação mecânica hospitalizados na UTI com base nos critérios de 

inclusão. Em seguida, buscava-se a anuência do responsável pelo paciente por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Realizavam-se 

diariamente visitas na UTI para busca de novos casos e acompanhamento dos já inclusos no 

estudo.  

As informações clínicas foram obtidas nos prontuários, de acordo com o roteiro 

preestabelecido (Apêndice A). 

 

 

3.5.1. Coleta de amostras biológicas 

 

 

A coleta de amostras clínicas de saliva e secreção traqueal, bem como, das luvas e 

tubo traqueal, foi realizada pela pesquisadora, segundo procedimentos microbiológicos 

específicos para cada material.  

 

 

3.5.1.1. Saliva 

 

 

Para a coleta da amostra da saliva foi utilizado swab® (copan – Brasil) com meio de 

transporte. O swab foi friccionado na mucosa bucal por 30 segundos, conforme recomendado 
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por Williams; Lewis (2000). Atentou-se para que o mesmo não tocasse nos dentes, evitando 

assim a contaminação com biofilme dental. Os swabs foram recolocados nos tubos com rigor 

de assepsia,  depois de fechados foram identificados e transportados ao laboratório de 

microbiologia para o processamento.  

 

 

3.5.1.2. Secreção traqueal 

 

 

A pesquisadora realizou a coleta de secreção traqueal no momento da aspiração 

endotraqueal. A aspiração de secreção traqueal foi executada com rigor de assepais mediante 

avaliação clínica criteriosa e sistemática. Assim, diante de dados clínicos indicativos da 

necessidade de aspiração como aumento da pressão inspiratória no ventilador e/ou secreção 

visível na extensão do sistema de ventilação e/ou ausculta pulmonar com crepitações, 

estertores e roncos, executou o procedimento de aspiração (ODELL et al., 1993; DAY; 

FARNELL; WILSON-BARNETT, 2002; NIEL-WEISE; SNOEREN; BROEK, 2007).  

A pesquisadora utilizou a técnica de aspiração endotraqueal preconizada na instituição 

em estudo (Anexo D). Para a coleta da secreção, adaptou-se um dispositivo chamado de 

“bronquinho” ao sistema de aspiração. Constituído por um frasco estéril rígido, graduado com 

capacidade de 120 mL, com tampa de oclusão hermética, duas saídas de borracha e um 

adaptador de  polipropileno fixado na tampa, o que viabilizou a conexão ao sistema de 

aspiração traqueal (Figura 5). 

 

 

 
Figura 5 - Bronquinho e conexões para coleta de secreção traqueal 
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3.5.1.3. Luvas de látex 

 

 

Para que não houvesse contaminação externa das amostras oriundas das luvas 

contamos com o auxílio de outro profissional. Assim ao término da aspiração, mediante a 

normalização dos dados clínicos do paciente e dos parâmetros do ventilador, uma auxiliar 

desligava o aspirador e procedia a desconecção da sonda do bronquinho, seu lacre e 

identificação. Nesse momento a pesquisadora realizava a coleta de amostras das luvas (direita 

e esquerda) utilizadas no procedimento de aspiração. 

Cabe mencionar que a mão dominante (direita) da pesquisadora até o momento da 

coleta, ou seja, durante e após o procedimento de aspiração não tocou em qualquer material 

ou superfície que não a sonda de aspiração. A mão não dominante tocou apenas a extensão de 

borracha do aspirador. 

Essa coleta ocorreu por digito-pressão em placas de Petri preparadas com meio de 

cultura ágar sangue (Figura 6). 

 

 

 
Figura 6 - Digito-pressão em placas de Petri com meio de cultura ágar sangue das luvas 

utilizadas na aspiração traqueal  
 

 

Após a coleta, as placas foram imediatamente fechadas e identificadas com número, 

data, horário, posição (direita ou esquerda) e registro do paciente. 
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3.5.1.4. Tubo traqueal 

 

 

Após a extubação por indicação médicas, os tubos traqueais foram coletados. Assim, a 

pesquisadora, após a extubação, acondicionava o tubo traqueal dentro de um saco plástico 

esterilizado e dirigia-se à capela de fluxo laminar para fragmentá-lo. Nesse momento fez uso 

com técnica asséptica de luvas e material cortante esterilizados.  

Os tubos endotraqueais eram cortados com rigor de assepsia em três pequenos 

fragmentos obtidos logo abaixo do balonete. Um dos fragmentos era colocado em tubo de 

ensaio 16x120mm esterilizado e encaminhado para processamento microbiológico 

crescimento ou não de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa e 

Pseudomonas aeruginosa. Os outros dois fragmentos foram preparados para análise de 

biofilme. Estes fragmentos eram adicionados 2 mL de glutaraldeído a 3% por duas horas, para 

fixação do biofilme. Após esta exposição, utilizaram-se 3 mL de tampão fostato 0,2 molar e 

mantido a temperatura entre 4 a 8 ºC (Figura 7). 

 

 

   
Figura 7 - Fragmentos de tubo traqueal para avaliação microbiológica convencional e análise 

de biofilme 
 

 

 

3.5.2. Transporte das amostras 

 

 

Todas as amostras foram criteriosamente identificadas, acondicionadas em caixa 

térmica e transportadas, imediatamente ao laboratório de microbiologia. 
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3.6. Materiais  
 

 

3.6.1. Meios de cultura 
 

 

Ágar Sangue:  

Peptona 10,0g 
Extrato nutritivo 10,0g 
Cloreto de sódio 5,0g 
Agar 15,0g 
Sangue desfibrinado de carneiro 70,0g 
Água destilada 1000 mL 

 

Utilizado para o cultivo de vários microrganismos, o sangue contido neste meio 

permite inclusive a determinação de reações hemolíticas. 

 

Cetrimide Agar Base (Difco™):  

Digesto pancreático de gelatina 20,0g 
Cloreto de magnésio 1,4g 
Sulfato de potássio 10,0g 
Cetrimida 0,3g 
Agar 13,6g 
Água destilada 1000 mL 

 

Meio de cultura seletivo para o isolamento de Pseudomonas aeruginosa e 

identificação perfunctória de Pseudomonas aeruginosa. 

 

Brain Heart Infusion (BHI) Agar (Difco™):  

Infusão de cérebro 7.7 g 
Infusão de coração 9.8 g 
Peptona 10.0 g 
Dextrose 2.0 g 
Cloreto de sódio 5.0 g 
Difosfato de sódio 2.5 g 
Ágar 15.0 g 

 

Usado para enterobactérias, bacilos Gram-negativos não fermentadores (Pseudomonas 

aeruginosa e Actinobacter spp.), Enterococcus spp. 
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Mueller Hinton Agar (Difco™):  

Infusão de carne 2,0g 
Hidrolisado de caseína 17,5g 
Amido 1,5g 
Ágar 13,0g 
Água destilada 1000mL 

 

Este meio tem condições favoráveis para a manutenção das cepas por ser o mais 

indicado para o crescimento incluindo as bactérias e fungos. 

 
 

3.7. Método 

 
 

3.7.1. Processamento microbiológico da saliva 
 

 

Os swabs com amostras de saliva foram semeados pela técnica das oito direções. 

Primeiramente, realizou-se com o próprio swab uma estria única no centro da superfície das 

placas de Petri (20x100mm) com ágar sangue e cetrimide, e depois foram incubadas a 35ºC 

por 24 horas (Figura 8).  

 

 

 
Figura 8 - Fluxograma de semeadura, isolamento e identificação dos microrganismos na 

saliva 

Mucosa Bucal 
(30 seg)

Swab 

+ 2,0 mL Meio de transporte Caixa térmica/ Laboratório 
de Microbiologia

Z (Mixer) / 1 min

-Agar Sangue
-Ágar Cetrimide

Semeadura
em 8 direções

35°C ~ 24hMorfologia 
Macroscópica

Kit Staphyclin
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Posteriormente, a incubação realizou-se a avaliação macroscópica para a seleção das 

colônias, de acordo com suas características morfológicas. Para Pseudomonas aeruginosa, 

considerou-se entre outras características clássicas a pigmentação verde azulada conferida 

pelos pigmentos pioverdina e piocianina com odor adocicado, crescimento a 42ºC por 24 

horas (KONEMAN, 2001).  

Cepas de Staphylococcus spp. foram consideradas como colônias beta-hemolíticas ou 

não hemolíticas, pigmentadas ou esbranquiçadas. Na coloração de Gram eram positivos, 

microscopicamente observados cocos agrupados em forma de cachos de uva. 

Bioquimicamente foram submetidos às provas de catalase, coagulase e lecitinase 

(KONEMAN, 2001). 

As colônias de Staphylococcus spp. foram classificadas em Staphylococcus coagulase 

negativa e Staphylococcus aureus por meio do Staphclin Kit® (Laborclin). 

O kit para identificação de Staphylococcus spp. Staphclin Kit® (Laborclin) contém os 

seguintes reagentes: 

- Staphclin látex: Suspensão de partículas de látex róseas, sensibilizadas com 

proteínas plasmáticas antígeno-específicas; 

- Staphclin controle positivo: Suspensão celular de S. aureus não viáveis, 

derivados da cepa ATCC 25923; 

- Staphclin controle negativo: Suspensão celular de S. epidermidis não viáveis, 

derivados da cepa ATCC 12228; 

- Solução salina: Solução 0,15M de cloreto de sódio. 

 

O kit Staphclin é um teste rápido que se baseia na aglutinação simultânea da coagulase 

(fator clumping) e da proteína A com as partículas de látex róseas sensibilizadas com 

proteínas plasmáticas antígeno-específicas. Colônias estafilocócicas contendo coagulase e/ou 

proteína A, quando misturadas às partículas de látex, produzem aglutinação visível a olho nu 

em 45 segundos. A leitura da reação deve considerar a formação de grumos, bem como, o 

aspecto do látex, assim sendo, reações de +++ ou mais devem ser interpretadas como 

positivas, uma vez que correspondem ao padrão da maioria das cepas de Staphylococcus 

aureus testadas. Aglutinações fracas, com ++ ou menos devem ser interpretadas com cautela, 

uma vez que outros estafilococos e mesmo as cepas de S. aureus meticilina resistentes podem 

dar aglutinações fracas (SKULNIK et al., 1994). 
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3.7.2. Processamento microbiológico da secreção traqueal 

 

 

Alíquotas da secreção, obtidas na apiração traqueal, foram semeadas pela técnica de 

esgotamento com auxílio de uma alça de platina em placas de Petri (20x100mm) com meio de 

cultura ágar sangue e ágar cetrimide. As placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas. 

A identificação das cepas de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus  aureus e 

Staphylococcus coagulase negativa foi realizada como descrito anteriormente. 

 

 

3.7.3. Processamento microbiológico das luvas 

 

 

As placas com ágar sangue foram incubadas a 35ºC por 24 horas. Transcorrido o 

tempo de incubação, efetuou-se a leitura das placas (contagem de UFC), com auxílio de 

microscópio esteroscópio sob luz refletida e anotada em ficha adequada para esta finalidade. 

Posteriormente realizou-se a seleção das colônias que apresentavam maior frequência 

e semelhança morfológica macroscópica, com a finalidade de identificar as espécies mais 

frequentes de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa e Pseudomonas 

aeruginosa. 

O isolamento das colônias foi realizado com auxílio de agulha, semeado em estrias em 

tubos com o meio de cultura MH. Em geral as placas foram avaliadas quanto aos aspectos 

macro/morfológicos (cor, dimensão, elevação, bordas e número) das colônias. 

 

 

3.7.4. Processamento microbiológico do tubo traqueal 

 

 

Nos recipientes de coleta do tubo traqueal, adicionaram-se 10mL de meio de cultura 

BHI e procedeu-se à incubação dos mesmos a 35ºC por 24 horas. Decorrido este  período, 

alíquotas foram semeadas em placa com meio de cultura ágar sangue e cetrimide. Depois 

novamente incubadas a 35ºC por 24 horas. 
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3.7.4.1. Análise do biofilme em tubo traqueal 

 
 

A análise do biofilme foi realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica do 

Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos de Faculdade 

Medicina de Ribeirão Preto – USP sob responsabilidade do Prof. Dr. Antônio Haddad. 

A preparação das amostras descrita por Silveira (2007), consistiu na desidratação com 

álcool etílico em diferentes concentrações 30, 50, 70, 90 e 95%, sequencialmente, por um 

período de 10 minutos, e, a 100% 3 vezes por 20 minutos (Figura 9).  
 

 

 
Figura 9 - Frascos utilizados na preparação dos fragmentos de tubo traqueal para a avaliação 

do biofilme 
 

 

Após a desidratação, procedeu-se à secagem com CO2, figura 10, o ponto crítico em 

aparelho Bal-Tec CPD 030 (Critical Point Dryer - Furstentem – Liechtenstein) e montagem 

em suportes metálicos com cola condutora (Colloidal Graphite Isopropanol Base).  
 

 

 
Figura 10 - Dispositivo para secagem dos fragmentos de tubo traqueal para análise do 

biofilme 
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Posteriormente, as amostras foram submetidas ao processo de metalização em ouro 

sob vácuo, em aparelho Emitech K650 Sputter Coater. Na avaliação do biofilme, utilizou-se a 

Microscopia Eletrônica de Varredura no Scanning Microscope JSM 5200 JEOL a 25kV, com 

registros fotográficos. 

Como parâmetro para avaliação do biofilme, utilizou-se a imagem do tubo traqueal 

demonstrada na figura 11. Essa imagem foi gerada por tubo esterilizado com mesma 

procedência em termos de fabricação dos tubos utilizados no estudo. 

 

 

   
Figura 11 - Fotomicrografias da face interna e externa do tubo traqueal sem a formação de 

biofilme 
 

 

3.8. Determinação do perfil de sensibilidade das cepas bacterianas aos antibióticos 

 

 

Todas as bactérias identificadas neste estudo foram submetidas ao teste de 

sensibilidade aos antibióticos pela técnica de disco-difusão e Concentração Inibitória Mínima. 

 

 

3.8.1. Disco-difusão 

 

 

Inicialmente, cabe mencionar que a determinação do perfil de sensibilidade aos 

antibióticos pela técnica de disco-difusão é a utilizada na prática clínica rotineira. Trata-se de 

método prático, de fácil execução e idealizado para bactérias de crescimento rápido. Os 

reagentes são relativamente econômicos, não há necessidade de equipamentos especiais, além 
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de apresentar grande flexibilidade na escolha do número e tipo de antimicrobianos a serem 

testados. Entretanto, este método apresenta algumas limitações, como a dificuldade na 

avaliação da suscetibilidade aos antimicrobianos que se difundem mal por meio do ágar, 

como, por exemplo, a polimixina. O teste de bactérias nutricionalmente exigentes requer 

suplementação dos meios de cultura para que seja realizado. Além disso, os resultados 

representam apenas um valor qualitativo (S, I ou R) e apresentam dificuldades na 

interpretação de microrganismos anaeróbios ou fastidiosos. 

O método do disco-difusão utiliza discos especiais de papeis impregnados, com uma 

concentração padronizada do antibiótico. Estes discos são colocados sobre uma placa de Petri 

com o meio de cultura ágar Mueller Hinton, previamente semeado com uma suspensão 

bacteriana. Após o período de incubação de 24 horas, o halo de inibição foi mensurado em 

milímetros e interpretado como sensível, intermediário ou resistente, de acordo com os 

valores estabelecidos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI 2008). 

Para o preparo do inóculo, alíquotas de culturas bacterianas com 24 horas de 

crescimento ou colônias isoladas nos meios seletivos foram inoculadas em 3ml de caldo BHI, 

incubado a 35oC até atingir uma turvação correspondente a 0,5 da escala de McFarland 

(suspensão bacteriana padrão). Com auxílio de swabs, as suspensões bacterianas foram 

semeadas em placas de Petri contendo Mueller Hinton. 

Os discos de antibióticos foram retirados da geladeira com antecedência de 2 

horas, com a finalidade de equilibrar a temperatura ambiente. Para o perfil de 

sensibilidade dos:  

• Staphylococcus spp.: Ciprofloxacina, Oxacilina e Vancomicina; 

• Pseudomonas aeruginosa: Ciprofloxacina, Imipenem, Levofloxacina e Polimixina.  

 

As placas foram incubadas invertidas no máximo 15 minutos, após a aplicação dos 

discos. Depois de posicionadas foram mantidas a 35ºC de 18 a 24 horas. Entretanto, as 

leituras do halo de inibição da Oxacilina e da Vancomicina foram realizadas após 24 horas. 

Após o período de incubação, as placas foram examinadas quanto ao crescimento 

bacteriano uniforme, inexistência de contaminantes e definição do halo de inibição. Decorrida 

essa inspeção visual, a leitura foi realizada no fundo da placa com o auxílio de um paquímetro 

sob luz refletida em um fundo preto e opaco. 
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3.8.2. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 

 

Para determinação da sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos por meio da 

Concentração Inibitória Mínima, foi utilizado o Etest® (AB BIODISK). Os antibióticos 

utilizados foram: 

• Staphylococcus spp.: Ciprofloxacina, Oxacilina, Vancomicina; 

• Pseudomonas aeruginosa: Ceftazidima, Ciprofloxacina, Imipenem, Polimixina.  

 

Foram selecionadas de três a cinco colônias semelhantes, transferidas para 2ml do 

meio Mueller Hinton (MH). As culturas jovens isoladas a 37oC por 24h, crescidas em tubos 

de ensaio com MH inclinado, foram utilizadas para a preparação das suspensões microbianas 

em solução salina a 0,85%. No preparo do inóculo, estabeleceu-se como medida a turvação da 

escala 0,5 de McFarland que corresponde a aproximadamente a 1,5 x 108 UFC/ml.  

A semeadura por inundação foi efetuada com auxílio de pipeta de vidro esterilizada 

com cerca de 5ml de cada suspensão na superfície de placa de Petri (150mm), com meio de 

cultura MH. Em seguida, a placa foi entreaberta e inclinada para que o excesso do inóculo se 

concentrasse na parte inferior da placa e, dessa forma, pudesse ser removido mais facilmente 

com a pipeta, e o restante absorvido com tiras de papéis de filtro. Além disso, as placas foram 

mantidas abertas em fluxo laminar por aproximadamente 3 minutos, com o objetivo de secar 

ainda mais o excesso de inóculo que molhava o meio de cultura. 

Após a secagem das placas, diferentes fitas de antibiótico Etest® foram colocadas nas 

placas com auxílio de pinça esterilizada, obedecendo-se a uma distância de aproximadamente 

15mm das bordas da placa e de 20mm entre elas. A extremidade com menor concentração de 

antibiótico de cada fita ficou na posição central da placa, enquanto a extremidade com maior 

concentração na periferia da placa. Após a aplicação, foram pressionadas levemente, para que 

estivessem em firme contato com a camada de ágar, possibilitando uma difusão uniforme. As 

placas foram incubadas a 37°C por 24 horas. Transcorrido o tempo de incubação, realizou-se 

a leitura das placas. 

As fitas Etest® apresentam, em sua extensão, marcações das suas concentrações 

progressivas de antibióticos em unidades de medida de µg/ml, permitindo o conhecimento da 

menor concentração de antibiótico que é capaz de inibir o crescimento de um determinado 

microrganismo, por meio da formação de zona de inibição na intersecção com a fita (Figura 

12).  
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Figura 12 – Visão panamorâmica da Fita EtestR (AB Biodisk Suíça) 

 

 

Os valores dos tamanhos dos halos obtidos, expressos em mm, foram anotados em 

fichas-controle e comparados com a padronização do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2008). O resultado da interpretação numérica permitiu a categorização da 

susceptibilidade do microrganismo aos antibióticos em sensível (S) e resistente (R). 
 

 

3.9. Armazenamento das cepas bacterianas 
 

 

Ao término do processamento microbiológico convencional, as cepas foram estocadas 

a – 80ºC, em tubo criogênico de 2 mL contendo 1430 µL da suspensão bacteriana em BHI e 

570 µL de glicerol 70% para análise, por técnicas de biologia molecular, posterior de todas as 

cepas em mutirão. 
 

 

3.10. Avaliação da similaridade das cepas isoladas por meio dos métodos de ERIC-PCR e 

eletroforese em campo pulsado 
 

 

A análise da similaridade entre as cepas isoladas foi realizada no Laboratório de 

Epidemiologia Molecular, Virulência e Genômica Bacterianas do Departamento de Análises 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas (DACTB) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
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de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), sob a responsabilidade da 

Profa. Dra. Juliana Pfrimer Falcão. 

Na avaliação da similaridade das cepas isoladas na saliva, secreção traqueal, tubo e 

luvas dos profissionais utilizou-se as técnicas Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus (ERIC-PCR) e Eletroforese em Campo Pulsado (ECP). Nessa avaliação optou-se 

por avaliar as cepas de Pseudomonas aeruginosa. E, para os Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus coagulase-negativa resistentes aos antibióticos. Vale explicar que optou-se 

pelas cepas resistentes considerando a sua importância epidemiológica no cenário das 

infecções, bem como as dificuldades inerentes ao processamento das bandas de DNA em 

termos de custo e de tempo. 

 

 

3.10.1. Extração e verificação da pureza do DNA genômico 

 

 

3.10.1.1. Pseudomonas aeruginosa 

 

 

O DNA genômico bacteriano foi extraído das cepas de Pseudomonas aeruginosa, 

segundo o protocolo descrito por Falcão et al. (2006). As linhagens foram crescidas em 3,0 

mL de meio BHI e incubadas a 37ºC por 18 horas. Em seguida, foram sedimentadas por 

centrifugação (4ºC/14000 rpm/3 minutos/em centrífuga 5810 R da marca Eppendorf) e o 

sedimento suspenso em 250 µL de solução I (20% de sacarose, Tris-HCl 50 mM pH 8,0 e 

EDTA 50mM) a 4ºC. Após 10 minutos em gelo, as células foram lisadas com 500 µL de 

solução II (NaCl 50 mM , 1% de sarcosil e 0,05 mg/mL de proteinase K). As proteínas foram 

digeridas por tratamento com proteinase K, e as linhagens submetidas à purificação do DNA 

genômico com 750 µL de uma mistura de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1) 

depois centrifugadas a 14000 rpm por 10 minutos.  

O sobrenadante foi coletado e transferido para um novo tubo eppendorf de 1,5 mL e a 

ele foi adicionado 750 µL de uma solução de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1), em 

seguida centrifugado a 14000 rpm por 10 minutos. Imediatamente, coletou-se o sobrenadante 

em outro tubo eppendorf de 1,5 mL, adicionou-se 1 mL de etanol a 4 ºC e foi incubado em 

gelo por 15 minutos. O DNA foi sedimentado por centrifugação (4ºC/14000 rpm/15 minutos), 

e o sobrenadante foi cuidadosamente desprezado. 
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O sedimento formado foi seco a vácuo em Speed vac (Concentrator 5301, Eppendorf) 

e, posteriormente, suspenso em 400 µL de água destilada ultrapura, livre de DNAse e RNAse 

(Invitrogen). Aos 400 µL de suspensão de DNA foram adicionados 2 µL de RNAse 50 µg/mL 

e incubados em banho-maria a 37ºC por 2 horas.  

A concentração e a pureza do DNA genômico extraído foram analisadas em 

espectrofotômetro de luz ultravioleta (UV MINI 1240, SHIMADZU) com comprimentos de 

onda (λ) de 260 nm e 280 nm (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). Foram consideradas como 

adequadas as extrações de pureza entre 1,65 e 1,90 (A260nm/A280nm). Para amostras acima 

ou abaixo desses valores, uma nova extração de DNA foi realizada. 

A integridade do DNA extraído foi avaliada em eletroforese horizontal em gel de 

agarose 0,8% preparado com TAE (Tris Acetato EDTA) 1X. A 3 µL do DNA extraído, foram 

adicionados 2 µL de solução de azul de bromofenol (40% de sacarose; 0,25% de azul de 

bromofenol e água destilada q.s.p.). A eletroforese foi conduzida a 80 Volts até o marcador 

azul de bromofenol alcançar aproximadamente metade do gel. Em seguida, o gel foi corado 

com solução de brometo de etídeo (0,5 µg/mL por 30 minutos), observado em transluminador 

ultravioleta (Gel Doc XR, Bio-Rad) e registrado em software fotográfico (Quantity One 4.6.1, 

Bio-Rad). O fluxograma da metodologia está resumido na Figura 13. 

 

 

 
Figura 13 - Trajetória metodológica da extração de DNA genômico. 
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3.10.2. Amplificação das sequências ERIC para o ensaio de ERIC-PCR 

 

 

As sequências ERIC foram amplificadas e analisadas para todas as linhagens de 

Pseudomonas aeruginosa. A PCR foi realizada conforme descrita por Versalovic, Koeuth e 

Lupski (1991) e Wolska, Szweda (2008), com algumas modificações. Os primers utilizados 

foram: ERIC1R (5'-CAC TTA GGG GTC CTC GAA TGT A-3') e ERIC2 (5'-AAG TAA 

GTG ACT GGG GTG AGC G-3'). A Tabela 2 apresenta de forma detalhada os reagentes 

utilizados na técnica de ERIC-PCR. 

 

 

Tabela 3 - Reagentes utilizados no ensaio de ERIC-PCR. 
 

Componentes Volume (µL) 
10X Tampão “PC2 Buffer” b 5 
10 mM “dNTP mixture” a 6,4 
Primer forward (10 pmol/µL) a 7 
Primer reverse (10 pmol/µL) a 7 
50 mM de MgCl2 

a 5 
DNA genômico (20 ng/µL) 5 
KlenTaq1TM DNA Polimerase (1U/µL) b 2 
Água destilada ultrapura livre de DNAse e RNAse a q.s.p. 50 

a Produto Invitrogen; b Produto Ab Peptides. 
 

 

Reações sem DNA foram usadas como controle negativo. 

O termocilcador utilizado para o ensaio de ERIC-PCR foi o DNAEngine® Peltier 

Thermal Cycler (Bio-Rad). 

As condições das reações de amplificação foram as seguintes: 

Inicialmente o DNA genômico foi desnaturado por aquecimento a 94°C por 7 minutos, 

seguido por 30 ciclos constituídos de: 

- Separação das fitas de DNA - 94°C por 30 segundos. 

- Anelamento - 52°C por 1 minuto. 

- Extensão - 65°C por 8 minutos. 

Após os 30 ciclos, foi realizada a etapa de extensão final de 65°C por 10 minutos. Os 

produtos de amplificação de ERIC-PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose, 

corados com brometo de etídeo (0,5 µg/mL por 30 minutos), observados em transluminador 
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ultravioleta (Gel Doc XR, Bio-Rad) e registrados em software fotográfico (Quantity One 

4.6.1, Bio-Rad). 

Cada amplificação foi repetida duas vezes para verificar a reprodutibilidade das 

reações de amplificação. 

 

 

3.10.3. Eletroforese em campo pulsado 

 

 

3.10.3.1. Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Para a realização da técnica de ECP, os DNAs genômicos das linhagens de 

Pseudomonas aeruginosa foram preparados em plugs de agarose segundo técnica adaptada de 

Falcão et al. (2006). 

Inicialmente, 50 µL de cultura pura de cada uma das linhagens de Pseudomonas 

aeruginosa foram inoculadas em 10 mL de caldo BHI e cultivadas por 12h a 37ºC até 

atingirem a densidade ótica entre 0,6 e 0,9 a 600 nm. Em seguida, 3 mL da suspensão 

bacteriana foram centrifugadas (12000rpm/3 minutos/4ºC). O sobrenadante foi descartado, e o 

sendimento formado homogeinizado em 500 mL de solução de suspensão de células (10 mM 

Tris, pH 7,2; 20 mM NaCl; 50 mM EDTA).  Posteriormente, adicionaram-se 500 µL de 

agarose low-melting 2%, em banho seco a 50ºC. Passaram-se 80 mL desta solução para o 

molde de confecção dos plugs e, colocados em geladeira para solidificação. 

Os plugs foram colocados em tubo tipo falcon de 15 mL, contendo 5 mL de tampão de 

lisozima (10 mM Tris, pH 7,2; 50 mM NaCl; 0,2% de desoxicolato de sódio; 0,5% de 

sarcosil) com 1 mg/mL de lisozima. Incubaram-se em banho-maria por 2 horas sem agitação. 

Após este período, o tampão foi removido e os plugs lavados por 20 minutos com 10 mL de 

tampão de lavagem 1X (20 mM Tris, pH 8,0; 50 mM EDTA) a temperatura ambiente com 

suave agitação. Em seguida, o tampão de lavagem foi removido e aos plugs foram 

adicionados 5 mL de tampão de proteinase K (100 mM EDTA, pH 8,0; 0,2% de desoxicolato 

de sódio; 1% de sarcosil) com 0,5 mg/mL de proteinase K e incubados por 12h a 50ºC em 

banho-maria sem agitação. 

Decorrido esse período, o tampão de proteinase K foi removido, e os plugs lavados 

quatro vezes por uma hora com 10 mL com tampão de lavagem 1X. Na segunda lavagem, 
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adicionou-se Phenylmelthylsulfonil fluoride (PMSF) na concentração de 1 mM. Após as 

quatro lavagens, os plugs foram estocados em 1 mL de tampão de lavagem 1X a 4ºC. 

Para a digestão do DNA bacteriano, os plugs foram novamente lavados 3 vezes por 1 

hora com 1 mL de tampão de lavagem 0,1X. Em seguida, adicionou-se 1 mL do tampão da 

enzima 1X por 1 hora sob agitação, sendo removido e, colocados  300 µL deste tampão. O 

DNA foi digerido por 20 U da enzima SpeI (Invitrogen) por 16 horas, com clivagem no sítio 

de restrição (5'-A↓CTAG T-3'; 3'-A GATC↑A-5)'. Transcorrido este tempo, os plugs foram 

lavados por 30 minutos com 1 mL do tampão de lavagem 0,1X e, em seguida, transferidos 

para um gel de agarose ECP 1% preparado com TBE (Tris Borato EDTA) 0,5X. A corrida 

eletroforética foi realizada em 2 blocos no aparelho CHEF-DR III (Bio-Rad): bloco 1 com 

pulso inicial de 5 e final de 15 segundos, 10 horas; bloco 2 com pulso inicial de 15 e final de 

45 segundos por 10 horas, 6 v/cm, ângulo 120º, temperatura 14ºC, conforme descrito por 

Speijer et al., 1999. 

Foi utilizado como tampão de corrida TBE 0,5X (45 mM Tris; 45 mM ácido bórico; 1 

mM EDTA, pH 8,0). Em três poços do gel de eletroforese, foi aplicado o marcador de peso 

molecular de 50 a 1000 Kb (Lambda Ladder PFG Marker – New England BioLabs). Após as 

corridas, os fragmentos foram corados com solução de brometo de etídeo (0,5 mg/mL) por 30 

minutos, descorados em água por 20 minutos, observados em luz ultravioleta (Gel Doc XR, 

Bio-Rad) e registrados em software fotográfico (Quantity One 4.6.1, Bio-Rad). 

 

 

3.10.3.2. S. aureus e S. coagulase-negativa 

 

 

Para a realização da técnica de ECP, os DNAs genômicos de todas as linhagens de S. 

aureus e S. coagulase-negativa ambos resistentes à Oxacilina foram preparados em plugs de 

agarose segundo técnica adaptada de Falcão et al. (2006). 

Inicialmente, 10 µL de cultura pura de cada uma das linhagens de Staphylococcus 

aureus e Staphylococcus coagulase-negativa, ambos resistentes à Oxacilina, foram inoculadas 

em 10 mL de caldo BHI e cultivadas por 12h a 37ºC até atingirem a densidade ótica entre 0,6 

e 0,9 a 600 nm. Em seguida, 3 mL da suspensão bacteriana foram centrifugadas (12000rpm/3 

minutos/4ºC). O sobrenadante foi descartado, e o sendimento formado homogeinizado em 260 

mL de solução de suspensão de células (10 mM Tris, pH 7,2; 20 mM NaCl; 50 mM EDTA), 

colocado 40 µL tampão de lisozima (10 mM Tris, pH 7,2; 50 mM NaCl; 0,2% de 
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desoxicolato de sódio; 0,5% de sarcosil) com 125 mg/mL de lisozima e incubado por 10 

minutos a 37ºC em banho-maria .  Posteriormente, adicionaram-se 300 µL de agarose low-

melting 2%, em banho seco a 50ºC. Passaram-se 80 mL desta solução para o molde de 

confecção dos plugs e, colocados em geladeira para solidificação. 

Os plugs foram colocados em tubo tipo falcon de 15 mL, contendo 5 mL de tampão de 

lise (6 mM Tris Cl, 1 M NaCl, 0,1 M EDTA, 0,5% Brij 58, 0,2% de deoxicolato, 0,5% de 

sacosil) e incubado a 37ºC em banho-maria por  4 horas sem agitação. Após este período, o 

tampão foi removido, e os plugs lavados por 20 minutos com 10 mL de tampão de lavagem 

1X (20 mM Tris, pH 8,0; 50 mM EDTA) a temperatura ambiente com suave agitação. Em 

seguida, o tampão de lavagem foi removido e aos plugs foram adicionados 5 mL de tampão 

de proteinase K (100 mM EDTA, pH 8,0; 0,2% de desoxicolato de sódio; 1% de sarcosil) 

com 1 mg/mL de proteinase K e incubados por 12h a 50ºC em banho-maria sem agitação. 

Decorrido esse período, o tampão de proteinase K foi removido e os plugs lavados 

quatro vezes por uma hora com 10 mL com tampão de lavagem 1X. Após as quatro lavagens, 

os plugs foram estocados em 1 mL de tampão de lavagem 1X a 4ºC. 

Para a digestão do DNA bacteriano, os plugs foram novamente lavados 3 vezes por 1 

hora com 1 mL de tampão de lavagem 0,1X. Em seguida, adicionou-se 1 mL do tampão da 

enzima 1X por 1 hora sob agitação, sendo removido, e colocados 300 µL deste tampão. O 

DNA foi digerido por 30 U da enzima SmaI (Invitrogen) por 16 horas, com clivagem no sítio 

de restrição CCC↓GGG. Transcorrido este tempo, os plugs foram lavados por 30 minutos 

com 1 mL do tampão de lavagem 0,1X e, em seguida, transferidos para um gel de agarose 

ECP 1% preparado com TBE (Tris Borato EDTA) 0,5X. A corrida eletroforética foi realizada 

em um bloco no aparelho CHEF-DR III (Bio-Rad) sob as seguintes condições:   

- Staphylococcus aureus: pulso inicial de 5 e final de 15 segundos por 21 horas, 6 v/cm, 

ângulo 120º, temperatura 14ºC, conforme descrito por MacDougal et al., 2008. 

- Staphylococcus coagulase-negativa: pulso inicial de 5 e final de 60 segundos por 23 

horas, 6 v/cm, ângulo 120º, temperatura 14ºC, conforme descrito por D`Azevedo et 

al., 2008. 

 

Foi utilizado como tampão de corrida TBE 0,5X (45 mM Tris; 45 mM ácido bórico; 1 

mM EDTA, pH 8,0). Em três poços do gel de eletroforese, foi aplicado o marcador de peso 

molecular de 50 a 1000 Kb (Lambda Ladder PFG Marker – New England BioLabs). Após as 

corridas, os fragmentos foram corados com solução de brometo de etídeo (0,5 mg/mL) por 30 
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minutos, descorados em água por 20 minutos, observados em luz ultravioleta (Gel Doc XR, 

Bio-Rad) e registrados em software fotográfico (Quantity One 4.6.1, Bio-Rad). 

 

 

3.10.4. Análise de similaridade 

 

 

Na análise dos dados obtidos pelas técnicas de biologia molecular, utilizou-se o 

programa de software BioNumerics versão 5.1 (AppliedMaths, Keistraat, Belgium). Um 

padrão de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder – Invitrogen) foi incluído três vezes em 

cada gel com o objetivo de normalizar as imagens para validação da técnica nos diferentes 

géis. 

A construção do dendrograma de similaridade foi realizada pelo método Unweighted 

Pair Group Method for Arithmetic Averages (UPGMA), e o cálculo de similaridade, pelo 

índice Distance Coefficient (DICE), segundo as instruções do manual do programa. 

 

 

3.10.5. Cálculo do índice de discriminação  

 

 

Para o cálculo do índice de discriminação de cada metodologia de tipagem foi 

utilizado uma variação do índice de diversidade de Simpson inicialmente desenvolvido para o 

estudo da diversidade animal em diferentes habitats (SIMPSON, 1949). O índice de 

discriminação (D) baseia-se na probabilidade de que duas linhagens não relacionadas, 

escolhidas aleatoriamente dentro de uma população, se localizem dentro de grupos de tipagem 

distintos (HUNTER; GASTON, 1988). O índice D é obtido de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

                s 
D = 1-         1        ∑ nj (nj -1)          

                                                       N(N-1)   j=1 
 

onde N representa o número total de amostras estudadas, s é o número total de tipos obtidos 

no dendrograma e nj é o número de amostras que pertencem ao tipo j. 
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3.11. Documentação fotográfica  

 

 

Procedimentos técnicos de coleta, do processamento microbiológico e resultados 

considerados relevantes foram fotografados para documentação científica. 

 

 

3.12. Análise dos dados 

 

 

Os dados coletados foram submetidos à codificação apropriada e digitados em banco 

de dados, mediante a elaboração de um dicionário (code book) na planilha do EXCEL. O 

banco de dados foi submetido ao processo de validação por dupla digitação e, posteriormente, 

exportados para o Statistical Package for the Social Sciense – SPSS (versão 15.0), para a 

realização da análise estatística. A significância estatística foi definida como erro tipo I menor 

que 0,05 (p<0,05). 

A análise da associação entre preditores potenciais (tempo de permanência do tubo 

traqueal; presença ou não de microrganismos nos diferentes sítios; presença ou não de 

infecção hospitalar) e o desfecho (pneumonia associada à ventilação mecânica), bem como a 

concordância entre as diferentes medidas foi realizada por meio de tabelas de contingência 

bivariada. 

As variáveis categóricas foram relatadas com proporção e intervalo de confiança de 

95% (IC95) e, as variáveis quantitativas foram descritas por meio da média, mediana, desvio-

padrão (DP) e IC95. 

 

 

3.13. Procedimentos éticos em pesquisa 

 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, processo HCRP nº 987/2008 (Anexo A).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A apresentação dos resultados foi subdividida em duas etapas: 

 

 

 
 

Convém explicar que o número de amostras da avaliação microbiológica reduziu para 

30 (trinta) considerando as extubações acidentais, remoção do tubo endotraqueal fora do 

horário programado, os óbitos, as transferências e, as perdas de material biológico por 

contaminantes.  

Etapa Microbiológica  

44 pacientes  30 pacientes 

Variáveis microbiológicas 
 

Identificação e prevalência 
bacteriana, Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC), Perfil de 
Sensibilidade aos antibióticos, 
Similaridade genética, Biofilme em 
tubo traqueal 

Etapa Clínica 

Paciente com tubo endotraqueal em ventilação mecânica 

Variáveis Clínicas 
 

Sexo, idade, comorbidades, motivo 
de hospitalização, permanência na 
UTI, tempo de uso do tubo traqueal, 
APACHEII, incidência de PAVM e 
óbito. 
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4.1. Caracterização clínica dos participantes 
 

 

O estudo envolveu 44 pacientes críticos com tubo endotraqueal submetidos à 

ventilação mecânica e hospitalizados em UTI de um hospital de emergência do interior do 

estado de São Paulo. Na tabela 4 tem-se a distribuição numérica e percentual das principais 

variáveis clínicas destes pacientes. 
 

 

Tabela 4 - Distribuição dos 44 pacientes com tubo traqueal submetidos à ventilação mecânica, 
segundo gênero, faixa etária, motivo da hospitalização e comorbidades. Ribeirão 
Preto, 2008. 

 

Variáveis n % 

Gênero    

Feminino 10 22,7 

Masculino 34 77,3 

Faixa etária   
18 a 30 9 20,5 
31 a 40 6 13,6 
41 a 50 9 20,5 

51 a 60 6 13,6 

Motivo de hospitalização   

Trauma 19 43,2 

Doenças cardiovasculares  11 25,0 

Doenças  neurológicas 8 18,2 

Hepatopatias 3  6,8 

Neoplasias 2  4,5 

Comorbidades   

Doença cardiovascular 8 61,5 

Diabetes 3 23,1 

Doença renal 1  7,7 

Neoplasia 1  7,7 
 

 

No estudo a faixa etária média foi de 39,9 anos, 77,3% eram masculinos e, o principal 

motivo de internação foi trauma seguido das doenças cardiovasculares. Ainda, 43,2% teve como 

causa de internação mais frequente traumas, seguidos de complicações cardio-vasculares.  
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Numa primeira análise observa-se a existência de relação entre as váriáveis: sexo, 

faixa etária e causa da internação inclusive, a literatura é extensa sobre a elevada incidência 

de traumas nos homens com idade adulta (SILVA, DELFINO; 2002). Adiciona-se que, nos 

últimos 10 anos a Rede SARAH de Hospitais atendeu 5.133 pacientes com TCE e 20.422 

pacientes com AVC. A idade média destes pacientes foi 30,9 anos e 77,3 por cento foram 

masculinos (REDE SARAH, 2009).  

Convém destacar que tais variáveis são semelhantes as de nosso estudo. Considerando 

tratar-se o hospital em estudo do atendimento de emêrgencia de urgência/emergência cabe 

considerar que o Ministério da Saúde alerta para a significativa demanda dos serviços nesta 

área conseqüência do crescente número de acidentes e violência urbana. Adicionalmente, 

prevê a insuficiente estrutura física e de recursos humanos de assistência à saúde, voltada a 

essa clientela (BRASIL, 2006). 

Vários estudos no país têm mostrado que os acidentes e a violência afeta a população 

de modo desigual, gerando riscos diferenciados em função de gênero, raça/cor, idade e espaço 

social. Ademais, as taxas de mortes violentas só refletem a ponta de um enorme iceberg cuja 

magnitude dos eventos não letais é ainda muito maior, mesmo se considerando a existência de 

sub-registros (MINAYO, 2005). 

Outro resultado evidenciado no estudo refere-se a elevada ocorrência de complicações 

cardiovasculares. Nesse sentido, é oportuno ressaltar que nas estatísticas nacionais as doenças 

cardiovasculares aparecem como uma das principais causas de morte, apesar da tendência de 

declínio de sua incidência. Aproximadamente 260 mil indivíduos em nosso país, morrem por 

doenças cardiovasculares e, grande parcela dessa mortalidade é devida a eventos coronarianos 

agudos (CURIONI et al., 2009; MANSUR et al., 2001; OLIVEIRA, KLEIN, SILVA, 2006; 

SOUZA et al., 2001).  

Vários autores e instituições ligadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

têm recomendado aos países menos desenvolvidos que se preparem para o tratamento e 

reabilitação das doenças cardio-vasculares, cuja carga sobre a população provavelmente 

deverá aumentar nas próximas décadas. Os alertas à saúde pública passaram a ser mais 

enfáticos a partir da publicação de Leeder et al. em 2004: “A race against time” (Uma corrida 

contra o tempo). Na opinião dos autores, a análise da transição demográfica que ocorre nos 

países menos desenvolvidos mostra uma “janela de oportunidade” de duas décadas para 

implementar ações de prevenção das doenças cardio-vasculares e evitar níveis catastróficos 

nos próximos 20 a 40 anos (ARAUJO et al. 2005). 



Resultados e Discussão  87 

Não resta dúvida sobre a gravidade e a complexidade da situação em termos de saúde 

pública nacional quando tratar-se de agravos cardio-vasculares. E, ainda que não tenha sido 

foco de atenção no estudo merece destaque que o estado clínico do paciente crítico se agrava 

ainda mais na presença de comorbidades.  

Como resultado da diversidade de situações e dos múltiplos fatores causais, tem-se a 

ocorrência de infecção em diferentes topografias e sítios. Todavia, variáveis como tempo de 

hospitalização na UTI, de permanência do tubo endotraqueal, entre outras predispõe o 

indivíduo ao risco de infecção, conforme mostra as tabelas 5,6,7 e 8. 

 

 

Tabela 5 - Distribuição dos 44 pacientes com tubo traqueal submetidos à ventilação mecânica, 
segundo  período de hospitalização UTI, tempo permanência tubo endotraqueal e,  
ocorrência de infecção hospitalar por sítio. Ribeirão Preto, 2008. 

 
Variáveis n % 

Tempo de hospitalização (dias)  
   < 7 20 45,4 
8 – 15 14 31,8 
   > 15 10 22,8 

Tempo permanência do tubo endotraqueal (dias) 
≤ 7 29 65,9 
≥ 8 15 34,1 

Infecção Hospitalar*  
PAVM  15 34,1 
Genito-urinário 5 11,4 
Corrente sanguínea 3 6,8 
Sítio cirúrgico 1 2,3 
Mais de um sítio 7 15,9 

*Pacientes tiveram infecção em  mais de um sítio 

 

 

Na tabela 5 o período de hospitalização na UTI foi em média de 10,9 dias (DP 9,3), do 

total de pacientes 20 (31,2%) tiveram algum tipo de infecção hospitalar e 15 (34,1%) foi a 

incidência de PAVM. Do total de pacientes 65,9% ficaram com tubo endotraqueal em média 

de 6,6 dias com (DP 3,3). 

As doenças infecciosas estão entre as mais prevalentes nas Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), sendo importante fator implicado no desfecho desfavorável dos pacientes criticamente 

enfermos (SALOMÃO et al., 2008). Quadros infecciosos em UTI estão associados com maior 
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tempo de internação, maiores morbidade e mortalidade, além do alto custo (ANGUS et al., 2001, 

BURKE, 2003, ROSENTHAL et al., 2008). Resultados de um estudo transversal europeu sobre 

infecção (EPIC) mostram uma prevalência de 45% no dia da avaliação(VINCENT et al. 1995). 

Outro estudo que incluiu o Canadá e Israel além de seis países europeus mostrou que 20,6% dos 

pacientes admitidos em UTI estavam infectados (ALBERTI.et al. 2002). 

O tempo de permanência em UTI foi um fator de risco importante para o 

desenvolvimento de infecção adquirida na UTI. Pacientes que permaneceram entre 7 e 30 dias 

na UTI tiveram uma chance associada significativamente maior para o desenvolvimento de 

infecção adquirida na UTI (razão de chances, RC = 3,25, intervalo de confiança (IC) 95% 

(1,57 – 6,76), p = 0,002). A permanência maior que por 30 dias esteve associada com chance 

ainda maior de infecção nosocomial adquirida em UTI (RC 6,19; IC 95% [3,08 – 12,4], p = 

0,001). Todos os pacientes que permaneceram por mais de trinta dias na UTI adquiriram 

infecção (LISBOA et al., 2007).  

Um estudo no Hospital de Estocolmo, Suécia, para identificar os principais fatores de 

risco relacionados a infecção hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva a fim de 

orientar a alocação de recursos. Foram observados 562 pacientes que ficaram internados 

acima de 48 horas, dos quais 196 (34%) desenvolveram 364 episódios de infecção hospitalar, 

após uma mediana de 8 a 10 dias de internação, prolongando sua permanência por 8 a 9 dias e 

dobrando o risco de óbito. As principais topografias de infecção foram: sítio cirúrgico 34%; 

pneumonia 26%; corrente sangüínea 17% e trato urinário 10%. Em análise de regressão 

múltipla, as principais variáveis para infecção foram: cateter venoso central, ventilação 

mecânica, dreno pleural e trauma com fratura exposta, este último aumentando o risco mais 

que duas vezes, principalmente devido o sítio cirúrgico. Idade avançada, imunossupressão e 

infecção à admissão não influenciaram o risco de infecção neste estudo. Os autores 

concluíram que pacientes politraumatizados representaram o maior risco de infecção em sua 

UTI a despeito do baixo índice de gravidade (APPLEGREN et al.; 2001). 

Em linhas gerais a témática relacionada a ocorrência de infecção em UTI é 

amplamente explorada na literatura nacional e internacional e, os estudiosos são unanimes em 

reconhecer a gravidade e complexidade da situação, especialmente no que concerne ao risco 

da pneumonia. Estatísticas internacionais mostram que a pneumonia nosocomial ocorre em 

cinco a dez casos, em mil internações hospitalares e aumenta de seis a vinte vezes em 

pacientes sob ventilação mecânica (CASANOVA-CARDIEL, et al., 2008; CAVALCANTI; 

VALENCIA; TORRES, 2005; COMBES; FAUVAGE; OLEYER, 2000). A pneumonia 

nosocomial aumenta a mortalidade (36% a 80%). Estatísticas nos países em desenvolvimento 
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mostram que a pneumonia nosocomial, em geral no paciente adulto, ocorre em torno de 7 a 

90/1000 e 7 a 46/1000 internações, respectivamente, e tem mortalidade de 6% a 58%. A 

pneumonia associada à ventilação mecânica tem incidência de 13% a 80% ou 2,6 a 6,2 casos, 

por cem dias de ventilação mecânica e mortalidade de 20% a 75% (CRAVEN; STERGER; 

LAFORCE, 1998; DIAZ; COUTINHO; ZOCOLLI, 2005; EGGIMANN; PITTET, 2001). 

Nas tabelas 6, 7 e 8 foi possível verificar e relação entre tempo de permanência do 

tudo endotraqueal com PAVM e outras IHs . 

 

 

Tabela 6 - Associação entre o tempo de  permanência do tubo endotraqueal com a ocorrência 
de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAVM). Ribeirão Preto, 2008. 

 
PAVM 

Sim Não 
Tempo de 

permanência 
do tubo (dias) n % n % 

RR IC RC IC p 

≥ 8 14 82,4 3 17,6 7,41 2,49-22,03 37,33 6,61-210,73 <0,001 

Até 7 3 11,1 24 88,9     
Legenda: RR - Risco relativo  IC – intervalo de confiança  RC – razão de chance 

 

 

Tabela 7 - Associação entre o tempo de permanência do tubo endotraqueal com a ocorrência 
de Infecção Hospitalar (IH). Ribeirão Preto, 2008. 

 
IH 

Sim Não 
Tempo de 

permanência do tubo 
(dias) n % n % 

RR IC RC IC p 

≥ 8 11 64,7 6 35,3 3,49 1,47-8,30 8,06 2,00-32,39 0,002

Até 7 5 18,5 22 81,5     
Legenda: RR - Risco relativo  IC – intervalo de confiança  RC – razão de chance 

 

 

Tabela 8 - Associação entre o tempo de permanência do tubo endotraqueal com a ocorrência 
de Infecção Hospitalar incluindo a Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica 
(PAVM). Ribeirão Preto, 2008. 

 
IH 

Sim Não 
Tempo de 
entubação 

(dias) n % n % 

RR IC RC IC p 

≥ 8 16 94,1 1 5,9 5,08 2,28-11,31 70,4 7,48-662,30 <0,001

Até 7 5 18,5 22 81,5     
Legenda: RR - Risco relativo  IC – intervalo de confiança  RC – razão de chance 
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Na tabela 6 observa-se que os pacientes com tempo de permanência do tubo 

endotraqueal ≥ 8 dias apresentaram 4 vezes mais chances de desenvolver a PAVM, em 

relação ao tempo inferior a 7 dias, com diferença estatisticamente significante (p < 0,001).  

Diante dos resultados apresentados na tabela 7 observou-se que a permanência do tubo 

≥ 8 dias representou risco aumentado de 3,49 vezes de desenvolver infecção hospitalar em 

outros sítios, exceto respiratório (p=0,002), ou seja, p < 0,05, resultado estatisticamente 

significante. No sentido de confirmar o risco de infecção relacionado ao tempo de 

permanência do tubo tem-se as informações da tabela 8. Assim, de fato quanto maior o tempo 

de intubação maior o risco de infecção. Vale destacar que este risco aumenta quando se 

considera todos os sítios de infecção, incluindo o respiratório (p < 0,001). 

Martino (1998) observou que a incidência das infecções respiratórias infecção é de 

sete a 21 vezes maior nos pacientes intubados do que naqueles que não necessitam do 

ventilador e Lode e colaboradores ( 2000) relatam que 86% dos casos estão associados à VM. 

Os pacientes críticos hospitalizados em UTI, frequentemente, são submetidos a 

diferentes procedimentos invasivos com destaque a entubação traqueal. A ocorrência de 

infecção relacionada aos dispositivos invasivos em UTI tem incidência de 29,8%, sendo 

(20,9/1000 dias de ventilação) as taxas nos pacientes em uso do ventilador, seguida de 

(9,6/1000 cateter-dia) o cateter urinário e (9,1/1000 cateter-dia) corrente sanguínea 

(SALOMÃO et al., 2008). 

A presença de tubo traqueal contribui para o desenvolvimento da PAVM, por reduzir 

os mecanismos de defesa naturais da via aérea superior e pulmonar, além de prejudicar o 

reflexo de tosse e permitir o deslocamento dos microrganismos da orofaringe ao trato 

respiratório inferior (ZEITOUN et al., 2003). Vale acrescentar que o tubo endotraqueal 

também representa uma barreira na higienização bucal e, consequentemente favorece 

alteração na microbiota bucal. Há de se considerar que em se tratando do paciente critico 

outros aspectos comprometem a higienização bucal e favorecem ainda mais o crescimento 

microbiano, o acesso à cavidade bucal, e a conseqüente formação de biofilme placa dentária  

(BERALDO; ANDRADE, 2008; BRENNAN et al., 2004; CULTER et al., 2005; EL-SOTH 

et al. 2004; HEO et al., 2008; PNEUMATIKOS et al., 2009; SAFDAR et al., 2005).  

Pesquisadores brasileiros e internacionacionais reconhecem que a microbiota da 

cavidade bucal representa uma ameaça aos pacientes críticos (BRENNAN et al., 2004; EL-

SHOLH et al., 2004; EWIG et al., 1999; GARCIA, 2005; INGLIS, 1995; OKUDA et al., 

2003; SAFDAR et al., 2005) algumas estratégias para prevenir a colonização têm sido 

estudadas, como a aplicação de antibióticos tópicos não absorvíveis. Entretanto, o uso 
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contínuo de antibióticos profiláticos aumenta o risco da indução e seleção de microrganismos 

resistentes e, portanto, não tem sido recomendado (TABLAN et al., 2004). 

O uso de antissépticos na higienização bucal também tem sido alvo de investigação 

(BASSIN et al., 1995; BRENNAN et al., 2004; EL-SOLH et al., 2004; GARCIA, 2005; 

OKUDA et al., 2004; KOEMAN et al. 2003). Dentre os produtos utilizados está a clorexidina, 

um agente antimicrobiano com amplo espectro de atividade contra gram-positivos, incluindo 

o S. aureus resistente à oxacilina e o Enterococcus spp. resistente à vancomicina, e com 

menor eficácia contra gram-negativos. É absorvida pelos tecidos, ocasionando um efeito 

residual podendo apresentar atividade até 5 h após a aplicação (BERALDO; ANDRADE, 

2008; EATON et al., 1997; ELDRIDGE et al., 1998, GARCIA, 2005). O CDC recomenda a 

higiene bucal com clorexidina em pacientes no perioperatório de cirurgia cardíaca. Porém, 

quanto aos pacientes de UTI médico-cirúrgica, o tema é considerado uma questão não 

resolvida (TABLAN et al., 2003). Há controvérsias quanto a concentração ideal, a freqüência 

e técnica de aplicação considerando inclusive o risco de aspiração da solução nos pacientes 

críticos na UTI (BERALDO et al., 2008; CHAN et al., 2007; ROSS; CRUMPLER, 2007). 

Ainda, uma outra conduta de redução da microbiota tem sido realizado desde a década 

de 80 a descontaminação digestiva como forma de profilaxia de pneumonia em pacientes em 

UTI. Embora estudos isolados tenham demonstrado resultados inconsistentes, sem impacto 

sobre a evolução do paciente, uma metanálise recente demonstrou redução da mortalidade 

(odds ratio de 0,80 com IC-95%=0,69-0,93). Este estudo mostrou benefícios claros desse 

procedimento, com redução da colonização por gram-negativos, redução dos dias de 

internação na UTI e, mais importante, redução na mortalidade. Em relação à técnica da 

descontaminação digestiva, os pacientes recebiam, além de antibiótico sistêmico, antibióticos 

não absorvíveis na cavidade bucal, por sonda gástrica, ao redor da traqueostomia e, pela 

primeira vez, sob a forma de nebulização (JORGE et al. 2003). Não se pode afirmar que o 

acréscimo de antibióticos por via inalatória em pacientes com colonização do trato 

respiratório é fundamental para o sucesso do procedimento. Estudos desenhados 

especificamente para responder essa pergunta são de grande valia. 

Outro procedimento essencial no cuidado de pacientes críticos submetidos à VM é a 

aspiração traqueal (LORENTE et al., 2005; 2006) que tem como finalidade primordial além 

da remoção de secreção, garantir a ventilação e a oxigenação adequadas e, consequentemente 

prevenir complicações inclusive a PAVM (ZEITOUN, BARROS, 2003). Porém, esse 

procedimento pode ocasionar outros agravos como traumatismo brônquico, broncoespasmo, 

hipoxemia em pacientes que necessitam de pressão positiva expiratória final (PEEP) e fração 
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inspirada de oxigênio (FiO2) elevadas, instabilidade hemodinâmica, aumento da pressão 

intracraniana e transmissão de infecções respiratórias (COMBES et al., 2000; LORENTE et 

al., 2005; 2006; ZEITOUN et al., 2001). Segundo Craven et al.(1998) a aspiração traqueal é a 

principal rota de entrada de bactérias no trato respiratório inferior. 

Convém relembrar que existem dois tipos de sistema de aspiração traqueal: o sistema 

aberto, que exige a desconexão do circuito do ventilador, o uso único de cateteres e uma 

técnica estéril para prevenção da PAVM; e o sistema fechado, que não exige a desconexão e 

envolve o uso de um cateter de múltiplo uso, coberto por uma envoltura transparente, flexível 

e estéril para prevenir contaminação, que fica conectado por meio de um tubo-T, localizado 

entre a via aérea artificial e o Y do circuito do ventilador (ZEITOUN et al., 2001). Os estudos 

incluídos apresentaram taxas de incidência de PAVM conflitantes, variando de 0% (ADAMS 

et al., 1997; RABITSCH et al. 2004)  a 50% (JOHNSON et al., 1994) com o uso do sistema 

fechado e de 0% ADAMS et al., 1997 a 53% (JOHNSON et al., 1994) com o sistema aberto. 

Isto pode ser explicado pelo fato de que ainda hoje não existe padrão-ouro para o diagnóstico 

de PAVM. Ainda é importante considerar que os estudos foram realizados em diferentes tipos 

de UTI e que os sujeitos envolvidos têm perfis distintos. Assim é possível que diferenças 

evidenciadas verificadas sejam também decorrentes da heterogeneidade clínica e institucional. 

É importante esclarecer que na instituição em estudo é utilizado o sistema de aspiração aberto. 

Com o sistema fechado parece haver prontidão na execução e consumo de tempo 

menor já que não há necessidade de paramentação do profissional. Considerando a condição 

do procedimento como um todo é possível inferir que, também há o risco de contaminação 

cruzada reduzido entre os pacientes, de infecção para a equipe (LORENTE et al., 2006; 

VONBERG et al., 2006); e de contaminação do trato respiratório inferior com 

microrganismos ambientais (ZEITOUN et al., 2003), porque o sistema só é desconectado uma 

vez por dia ou menos, (VONBERG et al., 2006)  apresentando um efeito protetor contra 

pneumonia nosocomial (LORENTE et al., 2006). 

Geralmente, recomenda-se a troca do cateter do sistema fechado cada 24 horas. Essa 

recomendação é baseada, em parte, na capacidade das bactérias em se agregar na superfície 

do cateter de sucção e tubo endotraqueal formando o biofilme. Esse biofilme protege as 

bacérias da ação dos agentes antimicrobianos ou defesas do hospedeiro. Desagregada deste 

biofilme, no pulmão elas seriam um possível mecanismo para o desenvolvimento da PAVM. 

Portanto, a troca diária do sistema pode reduzir a aspiração de bactérias agregadas e a 

incidência de PAVM. Porém, Kollef et al. (1997) não evidenciaram diferença significativa na 

incidência de PAVM entre pacientes com e sem rotina de mudança diária completa do sistema 
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fechado e Lorente et al., 2006 observaram que o uso do sistema fechado sem rotina de 

mudança diária e apenas mantendo o cateter de sucção limpo após cada procedimento de 

aspiração, não alterou o  desenvolvimento da PAVM, comparado ao sistema aberto. 

Também é oportuno mencionar outros fatores de risco para pneumonia associados aos 

dispositivos de VM, a exemplo da pressão do cuff. Em relação às recomendações de manter a 

pressão do cuff entre 20 e 22 mmHg e a aspiração da secreção subglótica são facilmente 

aplicadas na prática clínica; embora sejam importantes no cuidado do paciente crítico em 

ventilação mecânica, essas condutas, isoladamente, não reduzem a ocorrência da PAVM 

(RAMIREZ; FERRER; TORRES, 2007). 

Cabe ressaltar, que a manutenção da pressão adequada do cuff é essencial para a 

ventilação adequada do paciente crítico, pois, excesso pressórico compromete a 

microcirculação da mucosa da traquéia podendo causar lesão isquêmica. E, o valor menor da 

pressão dificulta a ventilação com pressão positiva permitindo a passagem de secreção da 

região subglótica para os pulmões (FARRE et al., 2002; YOUNG et al., 2006; TRICK et al., 

2007). Nesse sentido, estudiosos sobre as alterações morfológicas em traquéias de pacientes 

intubados mostraram que as lesões de mucosa atingindo o tecido epitelial da traqueia tem 

relação direta com o tempo de entubação, ou seja a permanência do tubo foi um fator 

determinante de agravamento dessas lesões (BARBOSA; SANTOS, 2003). 

No computo geral sabe-se que o risco de infecção, especificamente da peumonia em 

paciente submetido à VM é um processo permeado por variáveis complexas mas em 

determinadas condições passíveis de ser comprovado pela relação causa-efeito. Daí a 

importância, de se determinar a situação clínica inicial para depois buscar as possíveis 

correlações. 

Alguns estudiosos sobre o tema têm afirmado que as condições intra-hospitalares, 

particularmente no que diz respeito ao amplo uso de dispositivos invasivos, como é o caso da 

entubação traqueal e, o largo emprego de antibióticos aliadas as condições dos pacientes são 

coadjuvantes causais da disseminação e manutenção do risco biológico. Por sua vez a 

disseminação desses microrganismos tem se relação direta, principalmente pelos pacientes 

infectados ou colonizados, pela equipe de saúde - os quais no conjunto são responsáveis pela 

migração microbiana, de um setor para outro ou até extra-hospitalar.  

Como já descrito, não são condições isoladas que colocam o paciente em risco ou que 

determinam um pior prognóstico; mas sim os fatores associados, tais como a gravidade da 

disfunção, as comorbidades e o estado funcional antes da admissão na UTI.  
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As tabelas 9 e 10 permitiu avaliar dados relativos aos escores de sobrevida 

(APACHEII) e incidência de óbito, assim com a figura 15 que correlacionou estas váriáveis.  

 

 

Tabela 9 - Distribuição dos 44 pacientes com tubo traqueal submetido a ventilação mecânica 
(n=44), segundo APACHE II e óbito. Ribeirão Preto, 2008. 

 
APACHE II n % 

  5 – 9 13 29,5 
10 – 14 8 18,1 
15 – 19 5 11,4 
20 – 24 4  9,1 
25 – 29 4  9,1 
30 – 34 5 11,4 
     > 34 5 11,4 

Óbito 15 34,1 
 

 

Tabela 10 - Associação entre a ocorrência ou não de PAVM ou de outras infecções com o 
óbito. Ribeirão Preto, 2008. 

 
Óbito 

Sim Não 
 

n % n % 

RR IC RC IC p 

PAVM          

Sim 8 47,1 9 52,9 1,81 0,80-4,09 2,54 0,70-9,16 0,15 

Não 7 25,9 20 74,1      

Infecção Hospitalar 
sítio (exceto PAVM) 

         

Sim 8 50 8 50 2,00 0,89-4,48 3 0,81-11,01 0,09 

Não 7 25 21 75      

Infecção Hospitalar 
(incluindo PAVM)  

         

Sim 9 42,9 12 57,1 1,64 0,70-3,83 2,12 0,59-7,56 0,24 

Não 6 26,1 17 73,9      
Legenda: RR - Risco relativo  IC – intervalo de confiança  RC – razão de chance 
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Na tabela 9 identificou-se que 13 (29,5%) dos participantes tiveram condições de 

sobrevivência e 34,1 foi a incidência de óbito. Em adição observou-se neste estudo que na 

análise bivariada, apresentada na tabela 10, para o desfecho “óbito” a ocorrência de infecção 

hospitalar não foi fator associado. Tal resultado contraria grande parte da literatura que é 

conclusiva na relação direta entre infecção e óbito (RELLO; QUINTANA; AUSINA, 1991; 

ROSENTHAL et al., 2008; SALOMÃO et al., 2008). Especula-se que talvez esse resultado 

foi em função da nossa amostra, ou seja,  caso o tamanho fosse maior, possivelmente 

conseguiríamos significância para este dado. Em um estudo realizado por Markgraf e 

colaboradores (2000) comparando o poder prognóstico de diferentes escalas: APACHE II e 

III, Simplified Acute Physiology Score (SAPS) II os resultados mostram que o APACHE II é o 

mais acurado preditor de mortalidade em UTI adulto. Vale mencionar que, embora esta escala 

não inclua a avaliação dos mecanismos de trauma ou tipo de lesão, também, é recomendada 

para avaliação prognóstica de pacientes com estes agravos.  

De acordo com o levantamento das UTI do estado de São Paulo no período de junho a 

agosto de 1997, a taxa de mortalidade foi em torno de 27,7% (CONSELHO REGIONAL 

MEDICINA, 2000; GARCIA, et al., 2007).  

Por outro lado, Andrade, Leopoldo e Haas (2006), evidenciaram no estudo com 69 

pacientes criticos no mesmo hospital em estudo uma taxa de óbito de 40 (51,0%). 

A literatura internacional identificou a mortalidade em torno de 35% em pacientes 

com PAVM hospitalizados em UTI, baseado nos escores APACHE II (KOLLEF et al., 2008; 

EAGYE et al., 2009). Nas UTI brasileiras, a mortalidade da PAVM foi 34,5% (SALMÃO et 

al., 2008). 

Todavia, alguns pesquisadores foram conclusivos na relação entre a ocorrência de 

infecção e aumento da incidência de óbito. A mortalidade nos pacientes infectados foi quatro 

vezes maior que no grupo sem infecção. Angus e colaboradores (2001). analisaram mais de 6 

milhões de registros de altas hospitalares nos EUA e estimaram 751.000 casos de sepse grave 

anualmente e com uma mortalidade de 28,6%. Outros estudos epidemiológicos na Europa e 

Oceania mostraram que pacientes com infecções graves apresentam mortalidade hospitalar 

que variam de 27% a 55% (ENGEL et al., 2007, KARLSSON et al., 2007). No México, outro 

estudo transversal em 254 UTI, observou que 58% dos pacientes estavam infectados e entre 

estes 22% faleceram(PONCE DE LEON-ROSALES, et al., 2000). 

A infecção e suas conseqüências são as maiores causas de morte em UTI gerais 

(RUSSELL, 2006). A prevenção é extremamente importante e exige um conhecimento 

aprofundado das taxas de infecção, tipo e natureza da infecção, ambiente de aquisição 
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(comunitária, hospitalar, UTI) e padrão de sensibilidade aos antimicrobianos dos microrganismos 

causadores. O conhecimento dos fatores de risco para o desenvolvimento de infecção, 

principalmente quando adquirida na UTI, e sua relação com a mortalidade é essencial.  

Visando aprofundar e complementar os resultados de associação entre as variáveis 

clínicas e a ocorrência de óbito fez-se a regressão múltipla (Figura 14). 

 

 

 
Figura 14 - Diagrama de dispersão ilustrando a associação entre os escores da escala 

APACHE II e a incidência de óbito. 
 

 

O modelo de regressão múltipla para o desfecho “óbito”, tendo como variáveis 

explanatórias os escores APACHE II e a presença ou não de PAVM revelou que, para um 

nível de significância de 0,05, o único preditor estatisticamente significativo foi, de fato, o 

primeiro, indicando que cada ponto adicional na escala APACHE II representa um aumento 

incremental de 24,3 % nas chances de ocorrência de óbito. Embora a ocorrência da PAVM 

não tenha sido estatisticamente significativa, pode observar-se que sua presença, controlando-

se para o APACHE II, representa um acréscimo de 70,8% às chances de óbito, sem, contudo, 

que se possa descartar o acaso como sendo responsável para este modesto tamanho amostral.  

O modelo de regressão múltipla para o desfecho “PAVM”, tendo como variáveis 

explanatórias os escores APACHE II e o tempo de entubação dicotomizado revelou que, para 

um nível de significância de 0,05, o único preditor estatisticamente significativo foi o tempo 

sim 

não 
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de entubação, indicando que ficar 8 ou mais dias com o tubo traqueal representa um aumento 

de cerca de 39 vezes nas chances de ocorrência de PAVM. Portanto, a gravidade da doença, 

medida pelo APACHE II naquele momento, não representou indicador de risco quando 

comparado com o tempo de entubação. 

 

 

4.2. Avaliação microbiológica 

 

 

Neste estudo foram analisados 150 amostras de material biológico, sendo 90 

procedentes da saliva, secreção traqueal e tubo traqueal de 30 pacientes criticos submetidos à 

VM e, 60 das luvas utilizadas pelo pesquisador na aspiração do tubo endotraqueal.  

 

 

4.2.1. Prevalência microbiana em amostras clínicas e nas luvas utilizadas na aspiração 

endotraqueal 

 

 

As Tabelas 11, 12 e figura 15 apresenta a distribuição quantitativa de cada 

microrganismo isolado (Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa e 

Pseudomonas aeruginosa) segundo a procendência das amostras. 

 

 

Tabela 11 - Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa e Pseudomonas 
aeruginosa segundo procedência das amostras de secreção traqueal, saliva, 
tubo traqueal e luvas. Ribeirão Preto, 2008. 

 
 Staphylococcus 

aureus 
Staphylococcus coagulase-

negativa 
Pseudomonas 

aeruginosa 
 n % n % n % 

Saliva 15 26,4 06 27,3 08 30,8 

Secreção traqueal 14 24,5 02  9,1 05 19,2 

Tubo Traqueal 11 19,3 03 13,7 09 34,6 

Luva direita 14 24,5 10 45,4 04 15,4 

Luva esquerda 03  5,3 01  4,5 - - 

Total 57 100 22 100 26 100 
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Neste estudo fez-se a quantificação das UFC de Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa nas luvas (direita e esquerda) 

utilizadas na aspiração do tubo endotraqueal (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12 - Medidas de tendência central e variabilidade das Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) nas luvas utilizadas na aspiração do tubo traqueal segundo tipo 
de microrganismos. Ribeirão Preto, 2008.  

 
UFC  

média mediana DP 

Luva direita 

Staphylococcus aureus 82,3 6,0 195,2 

Staphylococcus coagulase-negativa 324,1 360,0 304,7 

Pseudomonas aeruginosa 250 250,0 - 

Luva esquerda 

Staphylococcus aureus 55 55 - 
Legenda: DP – desvio padrão 

 

 

  

Figura 15 - Vista panorâmica das placas de Petri com crescimento microbiano das luvas (A- 
direita e  B- esquerda) 

 

 

Na tabela 12 e figura 15 observou-se que a média de UFC foi significativamente maior 

na luva direita. A figura 15 vem reforçar a distinção entre a contaminação microbiana 

presente nas duas luvas (direita e esquerda). E, em termos de microrganismo houve 

predominância nas luvas do Staphylococcus coagulase-negativa seguida do Staphylococcus 

aureus.  

A B 
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Numa primeira análise em termos da quantidade de colônias evidenciadas (UFC) vale 

explicar que, a pesquisadora utilizou a mão direita enluvada apenas para manipular a sonda no 

ato da aspiração e, a mão esquerda fornecia apoio na execução do procedimento ficando em 

contato com a extensão do aspirador. Em síntese observou-se maior UFCs na mão direita que 

entrou em contato com as vias aéreas do paciente. Diante deste resultados é possível efetuar 

relação entre veiculação microbiana procedentes das vias aéreas inferior e superior (naso-

orofaringea) para a luva direita durante a aspiração de secreção, especialmente, quando se 

considera a proximidade física entre os dois “locus”. Nesse sentido, com relação ao cuidado 

em saúde várias aspectos foram identificados como plausíveis de reflexão em termos de risco 

biológico, inclusive quando se tratar de área com microbiota abundante e diversificada.  

Ainda especula-se sobre a possibilidade dos resultados em relação as luvas serem 

piores caso fosse coletado em situação real de assistência. Cabe lembrar que as amostras das 

luvas foram coletadas exclusivamente da pesquisadora a qual teve todo o controle e rigor 

tanto na higienização das mãos quanto na técnica de calçar as luvas. 

No caso em questão há evidencias na literatura sobre a elevada contaminação no 

cuidado direto da cavidade bucal, de vias aéreas, é alertado que “1 minuto de cuidado 

respiratório corresponde a 5 minutos de cuidados com a pele íntegra”. Isso se justifica uma 

pois presume-se que haja aproximadamente 550 a 600 espécies diferentes de bactérias na 

boca, além de vírus e fungos. Todavia essa microbiota co-existe harmonicamente com o 

hospedeiro, ou seja, mantém uma homeostasia microbiológica, denominada de comensalista, 

mas por diversos fatores, pode se tornar patogênica. Entre as bactérias estão Actinomyces 

isralü, Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Staphylococcus spp., Streptococcus mitis 

(MACHADO et al., 2000; NELSON et al., 2005).  

Essa realidade justifica o resultado apresentado na tabela 11 uma vez que na saliva 

houve a identificação do maior percentual de UFC de Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa quando comparado as demais amostras.  

Em linhas gerais Staphylococcus aureus foi o microrganismo mais frequente nas 

diferentes amostras (saliva, secreção traqueal, tubo traqueal e luvas).  

Este resultado corrobora outros estudos em relação a elevada frequência de 

microrganismos gram-positivos no sistema tegumentar e nas mucosas, em especial o S. 

aureus  (HO, ROBINSON, 2009; NOUWEN et al. , 2001; POTTER et al., 2009). Dos 

microrganismos, o Staphylococcus spp. apesar de fazer parte da microbiota nasobucal normal 

do indivíduo pode em determinadas condições ocasionar infecções e com elevada freqüência 

nos hospitais (HO, ROBINSON, 2009; POTTER et al., 2009). São patógenos da microbiota 
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normal e das vias respiratórias, porém podem causar infecções, com freqüência associados a 

dispositivos e aparelhos implantados, principalmente em pacientes críticos, 

imunocomprometidos, independentemente da faixa etária (NOUWEN et al. , 2001). Em 

termos morfologicos o gênero Staphylococcus consiste em bactérias esféricas, não 

esporuladas, gram positivas.  

Tradicionalmente podem ser divididos em dois grupos de acordo com sua habilidade 

de coagular o plasma fresco citratado: Staphylococcus coagulase positivo ou negativo. Dentre 

os coagulases negativos podemos destacar os S. epidermidis que são bactérias comensais da 

microbiota normal cutânea e de membranas mucosas. Atualmente, a incidência de infecções 

hospitalares causadas por este microrganismo vem aumentando, muitas vezes, podendo ser 

inoculado durante procedimentos invasivos ou mesmo veiculado pela equipe de saúde. Os S. 

epidermidis apresentam um arsenal de fatores de virulência, na qual a formação de biofilme é 

de grande relevância em infecções hospitalares relacionadas a cateteres, próteses e enxertos. 

Em um estudo recente realizado na mesma instituição o Staphylococcus coagulase-

negativo foi a bactéria mais freqüente (36,4%) seguido (19,0%) do Staphylococcus aureus 

(ANDRADE; LEOPOLDO; HAAS, 2006). 

Uma outra cepa preocupante no cenário epidemiológico das infecções é a 

Pseudomonas spp., que também, podem estar associadas a colonização ou a infecções 

epidêmicas e endêmicas nas unidades de terapia intensiva (CASANOVA-CARDIEL et al., 

2008; MONTERO et al., 2008; JOHNSON et al., 2009). Atualmente se posiciona entre as 

principais bactérias causadoras de infecções hospitalares, perdendo apenas para o 

Staphylococcus coagulase negativo e o Staphylococcus aureus (SADER et al. 2001). 

Especificamente, a Pseudomonas aeruginosa é um bacilo aeróbio Gram-negativo não 

fermentador de açúcar, pertencente a família Pseudomonaceae, altamente resistente à variação 

de temperatura, e elevada predileção por meio ambiente úmido. A colonização humana ocorre 

em sítios como períneo, mucosas, axilas, ouvidos, entre outros . Considerando sua predileção 

por ambiente úmido frequentemente está associado a reservatórios hospitalares como: 

respiradores, umidificadores, reservatórios de água, equipamentos de ventilação mecânica, 

alimentos, torneiras, medicações, desinfetantes, pias, panos de chão, dentre outros. Em 

situações epidêmicas tem sido demonstrada contaminação a partir de fonte comum ou 

transmissão pessoa-pessoa por meio das mãos, especialmente em UTIs (KONEMAN et al., 

2001; MARTINS et al., 2003; PACE; ANDRADE; FACETTO, 2008; PINEDA; SALIBA; 

EL-SOLH, 2006; SILVA JÚNIOR et al., 2007). São responsáveis, em torno de 16% dos casos 

de pneumonia, 12% de infecção do trato urinário, 10% da corrente sangüínea e 8% em sítio 
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cirúrgico, em pacientes imunodeprimidos, os portadores de doenças crônicas-degenerativas e, 

principalmente, os pacientes críticos acarretando em elevadas taxas de mortalidade.  

Particularmente em relação ao paciente crítico com tubo endotraqueal é importante 

destacar que o mesmo se encontra sob estresse, com o sistema imunológico debilitado, em 

desidratação terapêutica (prática comum para aumentar a função respiratória e cardíaca), o 

que leva a xerostomia e hipersalivação. São suscetíveis ao ressecamento das secreções 

salivares ou mucoespessadas por estar incapacitados de comer, beber e respirar 

espontaneamente, e, em acréscimo estão submetidos a terapia antimicrobiana de largo 

espectro. A colonização da cavidade bucal destes pacientes entre outros fatores está 

relacionada às precárias condições de higiene, disfunção salivar, a utilização do tubo traqueal 

e do dispositivo de ventilação mecânica (FELDMAN et al., 1999; BRENNAN et al., 2004; 

DIAZ et al., 2005). No conjunto essa condição além de promover significativamente alteração 

da sua microbiota o torna vulnerável a todas as espécies provenientes da cavidade 

oronasofaringea (BRUNETTI et al., 2003; DENNESEN et al., 2003; PINEDA; SALIBA; 

SOLH, 2006). 

Feldman e colaboradores (1999) identificou na orofaringe cepas Gram-positivas: 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococcus bovis, e, posteriormente as Gram-

negativas: Acinetobacter anitratus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli e Enterobacter spp.  

Nesse sentido merece ressalva que o paciente internado em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) tem maior vulnerabilidade a desenvolver infecções provenientes da 

microbiota bucal ou do biofilme placa dentária (EWIG et al., 1999; EL-SOLH et al., 2004; 

GARCIA, 2005; HEO et al., 2009). 

Nas últimas décadas tem-se pesquisado a condição clínica bucal como um importante 

atributo no contexto da saúde integral do indivíduo. É vasta a literatura que associa o padrão 

de saúde bucal como um fator de risco para diversas complicações clínicas, especificamente 

as infecciosas (DIAZ et al., 2000; MACHADO et al., 2000; NELSON et al., 2005), como já 

mencionado anteriormente para o controle da colonização da cavidade bucal de pacientes sob 

ventilação mecânica o uso tópico de antissépticos parece diminuir a colonização da cavidade 

bucal, podendo reduzir a incidência da PAVM. Ainda, ponderando sobre o aumento do custo 

da hospitalização acarretado por um episódio de IH, pode ser considerada uma medida de 

baixo custo (BERALDO, ANDRADE, 2008). 
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Frente ao exposto, julgamos oportuno relacionarmos a procedência das unidades 

formadoras de colônias UFCs em luvas direita usadas na aspiração traqueal com a 

diversificada microbiota oronasotraqueal.  

É oportuno reforçar sobre a participação das mãos e luvas na transmissão de 

microrganismos para outros sítios e/ou pacientes caso haja negligência nas práticas de 

assepsia ou não observado o uso adequado das respectivas luvas nas atividades de cuidados. 

Inquestionavelmente, as luvas representam uma importante barreira de proteção aos 

profissionais da saúde, mas o uso inadequado pode se constituir uma ameaça tanto aos 

pacientes, quanto aos profissionais. Por isso, a ênfase é ampliar a adesão dos trabalhadores da 

saúde ao uso consciente das luvas. Vale lembrar que a literatura é vasta de publicações 

advindas dessa negligência (BRASIL, 2005; FERREIRA; ANDRADE, 2008; GIROU et al., 

2004) ainda mais considerando que uso de luvas tem aumentado consideravelmente a a partir 

da década de oitenta, em face, particularmente, do aumento de doenças infecto-contagiosas 

como a síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), hepatites (GARNER, 1996; 

GOLDMANN, 1991; SLOTA, GREEN et al., 2001; TENÓRIO et al., 2001; WRUBLE et al., 

2000; SLAUGHETER et al., 1996).  

Cabe destacar a avaliação da contaminação bacteriana das mãos dos membros da 

equipe de saúde em suas práticas diárias por meio do uso inadequado de luvas e foi 

reconhecida como instrumento importante na redução da contaminação das mãos (PITTET et 

al., 1999), entretanto, quando não removidas após cada contato, se tornam uma “segunda 

pele”, expondo profissionais e pacientes à contaminação cruzada (PETTERSON et al., 

1991;TENÓRIO et al., 2001). 

Também a freqüência da detecção de MRSA e VRE em luvas utilizadas por  137 

profissionais de saúde em UTI foi de 18%. O contato com tubo endotraqueal ou 

traqueostomia, pescoço ou cabeça do paciente e, jejunostomia ou gastrostomia estavam 

associada com o aumento do risco de isolamento desses microrganismos nas luvas (SNYDER 

et al., 2008). 

Estudos demostraram que as luvas dos profissionais se contaminam pelo contato direto 

com paciente, bem como, pela superfícies próximas do pacientes colonizado por 

microrganismo resistente (RAY, 2002; TENORIO et al., 2001). 

Na busca de novos produtos para redução da contaminação foi proposto as luvas de 

látex e nitrílica impregnadas com clorexidine. Estudo in vitro com contaminação de 1,5 x 108 

UFC/mL de MRSA e E. coli houve redução 8 log em 30 segundos, Enterococcus resistente a 
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vancomicina, Acinetobacter spp e Candida albicans a redução foi 6 log em 30 segundos e 8 

log em 10 minutos (REITZEL et al., 2009). 

Em muitas situações, o uso de luvas torna-se um obstáculo à higienização das mãos. 

Girou et al., (2004) constataram que a higienização das mãos não foi realizada em 64,4% das 

oportunidades, e, em decorrência do uso inadequado de luvas, uma possível transmissão de 

microrganismos poderia ter ocorrido em 18,3% dos contatos, uma vez que aquelas não foram 

removidas antes de realizar atividades de cuidado que necessitavam de precauções assépticas. 

Observaram, também, que em apenas 51,5% houve adesão à higienização das mãos após 

remoção das luvas. 

Os próprios profissionais de saúde têm sido apontados como grandes reservatórios e 

disseminadores de microrganismos, seja de sua microbiota para o paciente, seja da microbiota 

do paciente para si, ou, ainda, como veículo de transmissão entre pacientes. As mãos desses 

profissionais são reconhecidamente os principais elementos na cadeia de transmissão, uma 

vez que se traduzem em instrumentos de trabalho. Com as mãos, os profissionais tocam em 

diferentes superfícies que freqüentemente são colonizadas por inúmeros microrganismos. 

Para que ocorra a transmissão de microrganismos pelas mãos, Boyce e Pittet (2002) 

apontaram ser necessária uma seqüência de eventos, como: microrganismos do paciente ou do 

ambiente próximo precisam ser transferidos para as mãos do profissional de saúde e ser 

capazes de sobreviver por determinado tempo; na seqüência, esses microrganismos são 

transferidos para o outro paciente ou seu ambiente próximo, por meio das mãos, com ou sem 

higienização. Desse modo, o ciclo de transmissão se completa, sendo as mãos o veículo. 

Outro aspecto que merece atenção são as mãos dos profissionais de saúde, ou seja é 

impossível contextualizar o riscos biológicos por meio das luvas sem refletir sobre as mãos. 

Inquestionavelmente a higiene das mãos é a evidência mais significativa na redução da taxa 

de infecção todavia na UTI parece ser o local onde os profissionais de saúde masi 

negligenciam. Essa conduta é justificada pela alta carga de trabalho, número reduzido de 

pessoal e infra-estrutura deficiente como a falta de pia, sabão líquido, papel toalha, entre 

outras razões (GARCIA, 2005; GIROU et al., 2004; TABLAN et al., 2004). Daí o uso em 

larga escala da solução em gel.   

Paralelamente convém alertar que acordo com os códigos de ética dos profissionais de 

saúde, quando estes colocam em risco a saúde dos pacientes, podem ser responsabilizados por 

imperícia, negligência ou imprudência (COFEN, 2000; RESOLUÇÃO MEDICINA, 1998). 

Para finalizar a literatura tem revelado que cerca de 30% dos casos de infecções 

relacionadas à assistência à saúde são considerados preveníveis por medidas simples, sendo a 
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lavagem correta das mãos pelos profissionais de saúde a mais efetiva delas. Também, tem 

sido enfatizado sobre o uso adequado de luvas. São as mãos que transportam o maior número 

de microrganismos aos pacientes, por meio contato direto ou através de objetos. Dentre esses 

microrganismos, tem-se S. aureus, E. coli, P. aeruginosa e E. fecaelis, sendo metade deles 

multirresistente aos antibióticos (NOGUERAS et al., 2001).  

 

 

4.2.2. Perfil de sensibilidade das cepas isoladas aos antibióticos  

 

 

O teste de suscetibilidade aos antimicrobianos é uma das provas mais importantes de 

microbiologia clínica, pois além determinar a suscetibilidade dos microrganismos a diferentes 

agentes antimicrobianos também possibilita avaliar se a terapêutica instituída está ou não 

adequada (JORGENSEN; FERRERO, 1998; TURNIDGE; JORGENSEN, 1999). 

O método de disco-difusão foi idealizado por Bauer et al. (1966), e desde então é um 

dos métodos mais utilizados nos laboratórios de microbiologia e na prática clínica hospitalar. 

O princípio deste método baseia-se na difusão, através do ágar, de um antimicrobiano 

impregnado em um disco de papel-filtro, levando à formação de um halo de inibição do 

crescimento bacteriano, cujo diâmetro é inversamente proporcional à concentração inibitória 

mínima. Esse método é qualitativo, ou seja, permite classificar a amostra bacteriana em 

sensível (S), intermediária (I) ou resistente (R) ao antimicrobiano (BARRY, 1991; 

JORGENSEN et al., 1999; NCCLS, 2000). 

Já o Etest consiste de uma fita com gradiente de concentração de um determinado 

antimicrobiano para determinação da CIM é utilizado como método quantitativo para 

determinação da suscetibilidade bacteriana aos antimicrobianos (OZAKIN et al., 2003; 

CHOMARAT, et al. 2002). 

No estudo o perfil de sensibilidade das cepas Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa isoladas na saliva, secreção respiratória, tubo 

traqueal e luvas foi determinado por meio de dois métodos: disco difusão e Etest (Figura 16). 
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Figura 16 - Vista panorâmica do perfil de sensibilidade do Staphylococcus aureus aos 

antibióticos por A- disco difusão  e B- Etest®. 
 

 

Historicamente a UTI tem mostrado elevados índices de infecção hospitalar por 

microrganismos multiresistentes. A unidade de cuidados intensivos se constitui no epicentro 

da IH por microrganismos multiresistentes, podendo haver a disseminação para todo o 

hospital, porém, um outro desafio se reporta à disseminação extrahospitalar, ou seja, na 

comunidade, instituições de longa permanência ou em outros locais que os pacientes são 

transferidos ou se destinam no pós-alta. 

A despeito desta multiresistência microbiana, os pesquisadores em âmbito mundial 

estão conscientes da problemática que ameaça a sociedade, particularmente a indústria 

farmacêutica, que se encontra sem resposta terapêutica. Sem dúvida que, a associação dos 

microrganismos multiresistentes, a infecção hospitalar agrava a situação gerando expectativas 

sombrias para o futuro, se medidas urgentes não forem tomadas.  

As unidades de cuidados intensivos figuram como áreas de alto risco para aquisição de 

infecções por bactérias multiresistentes, considerando: tempo de permanência, o uso de 

imunossupressores e/ou antibióticos, procedimentos invasivos (intubação traqueal, 

cateterização venosa central, sondagem vesical, e outros), doença de base, condições 

nutricionais, dentre outros aspectos. A elevada exposição a procedimentos invasivos, que 

rompem as barreiras de defesas naturais do hospedeiro induzindo a entrada de 

microrganismos diversos, é freqüente em pacientes dessas unidades. Diante disso, a 

preocupação de profissionais e dos pesquisadores quanto aos procedimentos invasivos e ao 

uso indiscriminado de antibióticos são procedentes (ORTEGA et al., 2004; WOJKOWSKA-

MACH et al., 2006). 

As tabelas de 13 a 18 permitiu não apenas a determinação das cepas resistentes aos 

antibióticos, mas, também estabelecer a concordância entre os respectivos métodos disco 

difusão e Etest. 

A B B 
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Tabela 13 - Prevalência de Staphylococcus aureus resistentes ou sensíveis aos antibióticos, 
comparando disco difusão e Etest na saliva, secreção traqueal, tubo traqueal e 
luvas (direita e esquerda). Ribeirão Preto, 2008. 

 
Resistente Sensível 

Etest D. Difusão Etest D. Difusão 
Amostra Antibiótico 

n % n % n % n % 

Oxacilina 5 16,7 6 20,0 10 33,3 9 30,0 

Ciprofloxacina 5 16,7 6 20,0 10 33,3 9 30,0 

Saliva 

Vancomicina 0 0 1 3,3 15 50,0 14 46,7 

Oxacilina 5 16,7 5 16,7 9 30,0 9 30,0 

Ciprofloxacina 4 13,3 5 16,7 10 33,3 9 30,0 

Secreção 
traqueal 

Vancomicina 0 0 0 0 14  46,7 14 46,7 

Oxacilina 4 13,3 4 13,3 7 23,3 7 23,3 

Ciprofloxacina 3 10,0 4 13,3 8 26,7 7 23,3 

Tubo 
traqueal 

Vancomicina 0 0 0 0 11 36,7 11 36,7 

Oxacilina 5 16,1 6 19,4 9 29,0 8 25,8 

Ciprofloxacina 5 16,1 5 16,1 9 29,0 9 29,0 

Luva 
direita 

Vancomicina 0 0 0 0 14 45,2 14 45,2 

Oxacilina 2 6,5 2 6,5 1 3,2 1 3,2 

Ciprofloxacina 2 6,5 2 6,5 1 3,2 1 3,2 

Luva 
esquerda 

Vancomicina 0 0 1 3,2 3 9,7 2 6,5 
 

 

O padrão de resistência antibiótica do Staphylococcus aureus a oxacilina pelo Etest 

indicou uma prevalência de 16,7%. Entretanto, nas cepas da saliva e luva direita, a 

prevalência foi de 20% pelo método de disco-difusão. A concordância entre os dois métodos 

está apresentado na tabela 14. 
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Tabela 14 - Concordância entre Disco-difusão e Etest na detecção de resistência de 
Staphylococcus aureus isolados na saliva, secreção traqueal, tubo traqueal e 
luvas (direita e esquerda). Ribeirão Preto, 2008. 

 
Disco Difusão 
R S 

Amostra 

 

Antibiótico Etest

n % n % 

Total Kappa p 

R 5 100 0 0 5 (33,3%) 0,85 0,001Oxacilina 

S 1 10 9 90 10(66,7%)  

R 5 100 0 0 5(100%) 0,85 0,001

Saliva 

Ciprofloxacina 

S 1 10 9 90 10(100%)  

R 5 100 0 0 5(100%) 1,00 0,001Oxacilina 

S 0 0 9 100 9(100%)  

R 4 100 0 0 4 (100%) 0,83 0,001

Secreção 
traqueal 

Ciprofloxacina 

S 1 10 9 90 10(100%)  

R 4 100 0 0 4(100%) 1,00 0,001Oxacilina 

S 0 0 7 100 7(100%)  

R 3 100 0 0 3(100%) 0,79 0,007

Tubo 
traqueal 

Ciprofloxacina 

S 1 12,5 7 87,5 8(100%)   

Oxacilina R 7 77,8 2 22,2 9 (100%) 0,412 0,107 

 S 0 0 1 100 1 (100%)   

Ciprofloxacina R 7 77,8 2 22,2 9 (100%) 0,412 0,107 

Luva 
direita 

 S 0 0 1 100 1(100%)   

Oxacilina R 2 100 0 0 2 (100%) 1,00 0,083 

 S 0 0 1 100 1 (100%)   

Luva 
esquerda 

Ciprofloxacina R 2 100 0 0 2(100%) 1,00 0,083 

  S 0 0 1 100 1 (100%)   
Legenda: R- resistente  S - sensível 
 

 

A concordância entre o disco difusão e Etest variou de de 79% a 100%. Segundo 

kappa (0,79 a 1,00) essa concordância está com níveis aceitáveis, portanto ambos os métodos 

são confiáveis.  

Souza et al. (2007) avaliaram o impacto clínico e financeiro do uso de Etest e do 

disco-difusão na prática hospitalar e observaram que a maior diferença foi o fator tempo, ou 

seja, os resultados do disco difusão foram disponibilizados de 48 a 72 horas após a coleta; e 
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grupo Etest em 24 horas. Assim, a fita Etest apesar que ser mais cara, traz como benefício o 

resultado mais rápido e com maior precisão ao terminar a concentração inibitória mínima.  

No estudo de Sader et al. (2001) sobre prevalência de microrganismos multiresistentes 

no Brasil e América Latina observou-se que em relação ao S. aureus isolados em UTI todos 

eram sensíveis à ciprofloxacina. Porém, 34% dos S. aureus isolados foram resistentes à 

oxacilina (MRSA), sendo que outros estudos mostram prevalências em torno de 50%. 

Considerações acerca da precisão do resultado das análises microbiológicas e em 

menor tempo são relevantes no contexto da avaliação da resistência antimicrobiana cabe 

lembrar que trata-se de um problema de saúde pública de grande magnitude. Acresce-se que 

nos últimos anos tem sido observado um aumento exponencial de patógenos resistentes aos 

antibióticos convencionais em âmbito intra e extra-hospitalar (MARTIN et al., 2003; 

ANDRADE; LEOPOLDO; HAAS, 2006) e, consequentemente há elevação das taxas de 

morbi-mortalidade e dos custos da assistência a saúde associadas a estes patôgenos.  

Em uma breve retrospectiva histórica é importante mencionar que o Staphylococcus 

aureus foi reconhecido como o primeiro caso de resistência. Depois com o tempo o volume 

de ocorrencias e de informações excedeu a tal ponto que atualmente não se como dimensionar 

ou equacionar o problema da resistência antimicrobiana. Ainda é destacado que a sua 

prevalência é de aproximadamente 40% nos adultos saudáveis. A literatura mundial é 

conclusiva no fato de que o Staphylococcus spp. representa uma importante ameaça, 

especialmente considerando que com freqüência ele coloniza a narina, a faringe, as axilas, as 

mãos, o umbigo, o trato urinário e as feridas abertas (CAVALCANTI et al., 2005; CEPEDA 

et al., 2005). 

O impacto da antibioticoterapia no prognóstico da PAVM tem sido estudo por 

diversos pesquisadores (ALVAREZ, 1996; LUNA et al., 1997; KOLLEF et al., 2003; RELLO 

et al., 1997, 2004;), cujos trabalhos têm sido as bases para o conceito de que a 

antibiocoterapia inicial inadequada está associada a altas taxas de mortalidade. Além disso, o 

tratamento adequado contribui para o controle da resistência bacteriana, já que o aumento da 

mesma é resultado de alguns fatores como o longo tempo de permanência no hospital e falhas 

nos tratamentos envolvendo antibióticos (KOLLEF et al., 2003, 2005; RELLO, 2005). Dessa 

maneira, métodos de diagnóstico etiológico e de sensibilidade aos antibióticos mais rápidos e 

acurados são necessários para iniciar a terapêutica mais adequada (ALVAREZ, 1996). 

Staphylococcus aureus é responsável por quase 20% de todas as pneumonia 

nosocomial e cepas resistentes à meticilina 20% até 55% da pneumonia hospitalar e PAVM, 

respectivamente (TACOLLINI; ANGELIS, 2009). 
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O diagnóstico precoce de pneumonia MRSA é crucial na orientação terapia empírica. 

Os procedimentos técnicos que impliquem o manuseio da via oral, cavidade nasais e, ainda a 

formação de biofilme em tubos endotraqueais são responsáveis pelo aumento do risco de 

colonização por diversos patógenos em pacientes ventilados mecanicamente (SAKAGUCHI 

et al, 2008). A epidemiologia de MRSA pode mudar porque o isolamento destas cepas não 

está mais limitado ao ambiente hospitalar. Apesar da prevalência de colonização por esta 

bactéria em pessoas não hospitalizadas e sem fatores predisponentes ainda ser baixa, MRSA 

comunitário (CA-MRSA) é um patógeno potencialmente emergente, com relatos em diversos 

países, incluindo descrição de surtos hospitalares (HO, 2009). 

Ainda, em relação ao mapa epidemiológico do S. aureus resistente ou não à 

vancomicina (VRSA) apesar das dificuldades em termos de vigilância e felizmente não ter 

havido nenhuma ocorrência em nosso estudo julgamos oportuno as seguintes observações: 

implementar estratégias para melhorar a adesão as atuais diretrizes para prevenir a 

transmissão de microrganismos resistentes a antimicrobianos em ambientes de assistência à 

saúde devem ser priorizadas por todos os estabelecimentos de saúde; e que S. aureus deve ser 

testado com relação à resistência a vancomicina pela determinação do MIC. O isolado de S. 

aureus com resistência a vancomicina confirmada ou presumida deve ser relatado 

imediatamente aos departamentos de saúde locais e estaduais e para a Divison of Healthcare 

Quality Promotion, National Center for Infectious Diseases (CALFEE, et al., 2008). 

A seguir o perfil de sensibilidade do Staphylococcus coagulase-negativa (SCN) aos 

antibióticos está apresentado na tabela 15. 
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Tabela 15 - Prevalência de Staphylococcus coagulase-negativa resistentes ou sensíveis aos 
antibióticos por disco-difusão e Etest, para diferentes sítios de infecção. 
Ribeirão Preto, 2008. 

 
Resistente Sensível 

Etest D. Difusão Etest D. Difusão 
Amostra Antibiótico 

n % n % n % n % 

Oxacilina 6 20,0 6 20,0 0 0 0 0 

Ciprofloxacina 6 20,0 6 20,0 0 0 0 0 

Saliva 

Vancomicina 0 0 0 0 6 20,0 6 20,0 

Oxacilina 1 3,3 1 3,3 1 3,3 1 3,3 

Ciprofloxacina 0 0 1 3,3 2 6,7 1 3,3 

Secreção 
traqueal 

Vancomicina 0 0 0 0 2 6,7 2 6,7 

Oxacilina 0 0 3 10,0 3 10,0 0 0 

Ciprofloxacina 1 3,3 1 3,3 2 6,7 2 6,7 

Tubo 
traqueal 

Vancomicina 0 0 0 0 3 10,0 3 10,0 

Oxacilina 7 22,6 9 29,0 3 9,7 1 3,2 

Ciprofloxacina 7 22,6 9 29,0 3 9,7 1 3,2 

Luva 
direita 

Vancomicina 0 0 0 0 10 32,3 10 32,3 

Luva 
esquerda 

Oxacilina 0 0 0 0 1 3,2 1 3,2 

 Ciprofloxacina 0 0 0 0 1 3,2 1 3,2 

 Vancomicina 0 0 0 0 1 3,2 1 3,2 
 

 

A prevalência de resistência do Staphylococcus coagulase-negativo a oxacilina foi de 

20% para cepas isoladas na saliva e 22,6% na luva direita pelo Etest. A concordância entre os 

resultados do Etes-t e disco-difusão para esta bactéria esta apresentado na tabela 16. 
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Tabela 16 - Concordância entre disco-difusão e Etest na detecção de resistência de  
Staphylococcus coagulase-negativa na secreção traqueal, tubo traqueal e luva. 
Ribeirão Preto, 2008. 

 
Disco Difusão 
R S 

Amostra 
 

Antibiótico Etest 

n % n % 

Total Kappa p 

R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,15 Oxacilina 

S 0 0 1 0 1(100%)   

R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,02 

Secreção 
traqueal 

Ciprofloxacina 

S 0 0 4 100 4(100%)   

R 1 50 1 50 2(100%) 0,60 0,06 Tubo 
Traqueal 

Ciprofloxacina 

S 0 0 6 100 6(100%)   

Oxacilina R 7 77,8 2 22,2 9(100%) 0,41 0,107 

 S 0 0 1 100 1(100%)   

Ciprofloxacina R 7 77,8 2 22,2 9(100%) 0,41 0,107 

Luva 
direita 

 S 0 0 1 100 1(100%)   
Legenda: R- resistente  S - sensível 
 

 

A concordância entre o disco difusão e Etest foi variável, sendo que para 

Staphylococcus coagulase-negativa isolados da secreção traqueal de 100% (kappa = 1,00). 

Para as cepas do tubo traqueal e das luvas direita a concordância foi menor (kappa = 0,41 e 

0,60), ou seja, o Etest detectou maior resistência que o disco difusão. 

A sensibilidade à oxacilina dos SCN evidenciada de 25%, foi parecida à encontrada 

em outros hospitais de nosso país, onde estas  cepas possuem uma sensibilidade menor do que 

20% (SADER et al. 2001). O aumento do isolamento de SCN resistentes ou não aos 

antibióticos denota em geral falha na antissepsia que precedem aos procedimentos invasivos. 

Porém, esses mesmos SCN constituem a maior causa de bacteriemia adquirida no ambiente 

hospitalar, na maioria dos casos em pacientes mantidos em unidades de tratamento 

intensivo(CUNHA, LOPES; 2002). 

De acordo com dados do NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance System) 

divulgados em 1996, os ECN representaram 11% dos microrganismos recuperados de 

infecções nosocomiais, e foram os principais microrganismos responsáveis por infecções 

nosocomiais da corrente circulatória (SILVA, 2000). Hoje já existem 32 espécies de ECN; 
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cerca de 15 espécies são naturais de humanos, e as demais são consideradas patógenos não 

humanos (HUEBNER, 1999). 

Outra característica dos ECN envolvida na patogênese e considerada importante fator 

de virulência é a alta taxa de resistência aos agentes antimicrobianos apresentada por estes 

microrganismos, principalmente à oxacilina, onde em alguns estudos tem sido descrita em 

80% dos isolados clínicos (MICHELIM, 2005). A resistência à oxacilina indica resistência 

cruzada com os demais β-lactâmicos, incluindo cefalosporinas (De GIUSTI, 1999). Além 

disso, essa resistência em ECN está frequentemente relacionada com resistência a outros 

antimicrobianos, particularmente aminoglicosídeos e macrolídeos (LYYTIKÄINEN, 1996). 

Essas características possuem um impacto substancial nos cuidados com a saúde, afetando 

desfavoravelmente a morbidade e mortalidade dos pacientes (De GIUSTI, 1999). 

Palazzo e colaboradores (2005) relataram quatro casos de ECN resistentes à 

vancomicina isolados de pessoas saudáveis, sendo estes funcionários de uma escola e de um 

hospital em São Paulo. Resistência à vancomicina entre isolados clínicos de ECN foi relatada 

pela primeira vez em 1987 e desde aquela época, ao menos 5 outros casos de ECN 

clinicamente relevantes apresentaram susceptibilidade diminuída à vancomicina 

(SRINIVASAN, 2002). 

O perfil de sensibilidade de Pseudomonas aeruginosa aos antimicrobianos está 

apresentado na tabela 17. 
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Tabela 17 - Prevalência do perfil de sensibilidade da Pseudomonas aeruginosa aos 
antibióticos por Disco difusão e Etest, na saliva, secreção traqueal, tubo 
traqueal e luva direita. Ribeirão Preto, 2008. 

 
 Resistente Sensível 

Etest D. Difusão Etest D. Difusão 
Amostra Antibiótico 

n % n % n % n % 

Ceftazidima 0 0 0 0 8 26,7 6 26,7 

Ciprofloxacina 1 3,3 2 6,7 7 23,3 6 20,0 

Imipenem 1 3,3 1 3,3 7 23,3 7 23,3 

Saliva 

Polimixina 0 0 0 0 8 26,7 8 26,7 

Ceftazidima 0 0 0 0 5 16,7 5 16,7 

Ciprofloxacina 1 3,3 1 3,3 4 13,3 4 13,3 

Imipenem 1 3,3 1 3,3 4 13,3 4 13,3 

Secreção 
traqueal 

Polimixina 0 0 0 0 5 16,7 5 16,7 

Ceftazidima 0 0 0 0 8 26,7 8 26,7 

Ciprofloxacina 2 6,7 1 3,3 6 20,0 7 23,3 

Imipenem 2 6,7 2 6,7 6 20,0 6 20,0 

Tubo 
traqueal 

Polimixina 0 0 0 0 8 26,7 8 26,7 

Ceftazidima 0 0 0 0 4 12,9 4 12,9 

Ciprofloxacina 1 3,2 1 3,2 3 9,7 3 9,7 

Imipenem 1 3,2 1 3,2 3 9,7 3 9,7 

Luva 
direita 

Polimixina 0 0 0 0 4 12,9 4 12,9 
 

 

Observa-se na tabela 17 que as cepas de Pseudomonas aeruginosa não apresentou 

resistência a polimixina e ceftazidima. Entretanto verificou-se variabilidade na resistência à 

ciprofloxacina e imipenem segundo a procedência das cepas sendo que 6,7% estavam 

associadas ao tubo e 3,3% a saliva, secreção traqueal e luvas respectivamente.  

Historicamente Pseudomonas spp. é o bacilo Gram-negativo não fermentador mais 

prevalente nas infecções nosocomiais e, na literatura mundial o seu perfil de resistência aos 

antimicrobianos convencionais é também preocupante e variável. Em geral, tem ótima 

sensibilidade frente à ciprofloxacina, levofloxacina, ceftazidima e cefepima, porém, a 

resistência ao imipenem é preocupante. No Brasil a sensibilidade ao imipenem na faixa de 

25% a 66% foram relatadas em infecções do trato urinário, ficando em níveis superiores a 

50% em sítios correlatos aos analisados Sader 2001, SANTOS, 2002 . 
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Nas UTIs dos grandes hospitais, as Pseudomonas aeruginosa têm resistência em torno 

de mais de 20% aos carbapenens. Em alguns hospitais, a taxa de resistência destas bactérias 

ao imipenem chega a 75% e isso vem acompanhado de resistência cruzada para outros 

antimicrobianos, obrigando o uso de drogas que não são disponíveis facilmente, como, por 

exemplo, polimixina. (TAVARES, 1996; MACHADO, 2008). 

As cepas de bactérias resistentes a múltiplos antibióticos não apresentam maior 

potencial de transmissibilidade ou virulência quando comparada as cepas sensíveis, 

entretanto, as infecções devidas as agentes multirresistentes apresentam opção terapêutica 

restrita. (PADOVEZE et al., 2000; TAVARES, 1996) 

Assis et al., 2001, verificaram uma resistência de 28,8%.Santos Filho et al., 2001, 

observaram uma resistência ao imipenem de 19,7% e Menezes et al., 2002, mostraram uma 

resistência de Pseudomonas no Hospital Universitário de 26,4%.  

Mais uma vez, fica-nos a certeza diante dos dados da literatura que os resultados 

obtidos no estudo de nossa autoria inspira preocupação. 

E, a concordância dos métodos Etest e disco difusão sobre as cepas de Pseudomonas 

aeruginosa está apresentado na tabela 18. 
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Tabela 18 - Concordância Disco-difusão e Etest de Pseudomonas aeruginosa isolados na 
saliva, secreção traqueal, tubo traqueal e luva direita. Ribeirão Preto, 2008. 

 
Disco Difusão 
R S 

Amostra 
 

Antibiótico Etest

n % n % 

Total Kappa p 

R 1 100 0 0 1(100%) 0,60 0,064 Ciprofloxacina 

S 1 14,3 6 85,7 7(100%)   

R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,005 

Saliva 

Imipenem 

S 0 0 7 100 7(100%)   

R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,025 Ciprofloxacina 

S 0 0 4 100 4(100%)   

R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,025 

Secreção 
traqueal 

Imipenem 

S 0 0 4 100 4(100%)   

R 1 50 1 50 6(100%) 0,60 0,06 Ciprofloxacina 

S 0 0 6 100    

R 2 100 0 0 2(100%) 1,00 0,005 

Tubo 
traqueal 

Imipenem 

S 0 0 6 100 6(100%)   

Ciprofloxacina R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,046 

 S 0 0 3 100 3(100%)   

Imipenem R 1 100 0 0 1(100%) 1,00 0,046 

Luva 
direita 

 S 0 0 3 100 3(100%)   
Legenda: R- resistente  S - sensível 
 

 

De fato há concordância entre disco difusão e Etest para a Pseudomonas aeruginosa 

para os antibióticos testados, exceto ciprofloxacina (kappa = 0,60).  

 

 

4.3. Associação entre as cepas isoladas e a ocorrência PAVM 

 

 

A tabela 19 apresenta a associação entre Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa isoladas na saliva, secreção traqueal e tubo 

traqueal com a ocorrência ou não de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM). 
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Tabela 19 - Associação entre a presença ou não de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
coagulase-negativa e Staphylococcus aureus na saliva, secreção e tubo traqueal 
com a ocorrência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. Ribeirão 
Preto, 2008. 

 
PAVM 

Sim Não 
 

 
n % n % 

RR IC RC IC p 

Pseudomonas aeruginosa 
Sim 5 62,5 3 37,5 1,37 0,67-2,78 2,00 0,38-10,51 0,68 Saliva 
Não 10 45,5 12 54,5      
Sim 3 60,0 2 40,0 1,25 0,54-2,84 1,62 0,23-11,46 1,00 Secreção 

traqueal Não 12 48,0 13 52,0      
Sim 5 62,5 3 37,5 1,37 0,67-2,78 2,00 0,38-10,51 0,68 Tubo 

traqueal Não 10 45,5 12 54,5      
Staphylococcus coagulase-negativa 

Sim 4 66,7 2 33,3 1,56 0,71-2,96 2,37 0,36-15,45 0,65 Saliva 
Não 11 45,8 13 54,2      
Sim 1 50,0 1 50,0 1,00 0,57-17,62 1,00 0,23-4,19 1,00 Secreção 

traqueal Não 14 50,0 14 50,0      
Sim 1 33,3 2 66,7 0,64 0,12-3,31 0,46 0,03-5,74 1,00 Tubo 

traqueal Não 14 51,9 13 48,1      
Staphylococcus aureus 

Sim 7 46,7 8 53,3 0,87 0,43-1,80 0,77 0,18-3,21 0,71 Saliva 
Não 8 53,3 7 46,7      
Sim 9 64,3 5 35,7 1,71 0,81-3,60 3,00 0,67-13,30 0,14 Secreção 

traqueal Não 6 37,5 10 62,5      
Sim 3 27,3 8 72,7 0,43 0,15-1,20 0,21 0,43-1,10 0,58 Tubo 

traqueal Não 12 63,2 7 36,8      
Legenda: RR - Risco relativo não ajustado IC – intervalo de confiança  RC – razão de chance  IH – infecção hospitalar 
 

 

Na análise bivariada da presença ou não de Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa, tabela de contingência 19 observou-se que 

não há associação estatisticamente significativa entre a presença ou não dessas bactérias e a 

ocorrência de PAVM, embora os valores de RR tenham sido maiores que 1 em alguns casos.  

Claro que a colonização não constitui isoladamente fator de risco para a ocorrência de PAVM. 

Sabe-se que essa pneumonia é multicausal, não sendo possível com esta pequena amostra 

determinar uma associação multivariável, controlando-se para potenciais confundidoras.. 
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4.4. Similaridade genética das amostras isoladas na perspectiva da biologia molecular  

 

 

A similaridade entre as cepas isoladas na saliva, secreção traqueal, tubo traqueal e 

luvas foi realizada por meio de ERIC-PCR e ECP. Assim avaliou-se 27 cepas de 

Pseudomonas aeruginosa. E, 20 Staphylococcus aureus e 49 Staphylococcus coagulase-

negativa resistente a oxacilina.  

 

 

4.4.1. Tipagem molecular de Staphylococcus aureus 

 

 

A análise da similaridade das 12 cepas de Staphylococcus coagulase-negativa isolados 

resistente a oxacilina identificadas na salivação, secreção traqueal, luvas de látex utilizadas na 

aspiração do tubo endotraqueal foi realizada pela técnica de eletroforese em campo pulsado 

(Figura 17).  

 

 

 

 
 
Figura 17 - Gel representativo dos fragmentos de restrição do DNA genômico de 

Staphylococcus aureus resistente à oxacilina digerido com SmaI após 
eletroforese em campo pulsado em gel de agarose ECP 1% 
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Os resultados obtidos por esta técnica gerou um dendrograma de similaridade genética 

apresentado na Figura 18. 
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Figura 18 - Dendograma de similaridade genética entre Staphylococcus aureus resistente a 
oxacilina isolados de diferentes pacientes e profissionais pelo método UPGMA a 
partir do padrão de bandas do ERIC-PCR usando o índice Dice.  

 

 

Das 12 cepas de Staphylococcus aureus isoladas em diferentes sítios, apenas duas 

(16,6%) são similares. Esses isolados foram da saliva e secreção traqueal de um mesmo 

paciente. 

Staphylococcus aureus é um patógeno versátil, capaz de causar uma grande variedade 

de infecções. Nos últimos anos, ocorreu um aumento da proporção de infecções causadas por 

Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA). A resistência a meticilina deve-se à 

presença do gene mecA, carreado no cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec). 

Pacientes infectados ou colonizados por MRSA são reservatórios e fontes de disseminação 

deste microorganismo, em instituições de cuidado à saúde, principalmente através de 

profissionais transitoriamente colonizados. Freqüentemente, a infecção por MRSA é 

precedida por um período de colonização (REYGAERT, 2009). 

A transmissão do Staphylococcus aureus ocorre por contato direto e por contato 

indireto. Sabe-se que a microbiota endógena do paciente é reconhecidamente uma fonte de 

infecção podendo ser transmitida por meio dos profissionais da equipe de saúde. Doravante, o 
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ambiente inanimado que o cerca e os objetos de uso na assistência também albergam 

microrganismos que podem ser transmitidos aos pacientes, aos profissionais e a outros objetos 

(LEDERER  et al., 2009). 

 

 

4.4.2. Tipagem molecular de Staphylococcus coagulase-negativa 

 

 

Total de nove cepas de Staphylococcus coagulase-negativa resistente a oxacilina foram 

analisadas, sendo quatro da saliva, dois de secreção traqueal, um do tubo traqueal e,  duas das 

luvas.   

A análise de similaridade genetica foi realizada por ECP (Figura 19) 

 

 

 

 
 
Figura 19 - Gel representativo dos fragmentos de restrição do DNA genômico de 

Staphylococcus coagulase negativa resistente a oxacilina digerido com SmaI 
após eletroforese em campo pulsado em gel de agarose ECP 1% 

 

 

A análise dos padrões de bandas gerou o dendograma de similaridade genética, Figura 

20.  

48,5 Kb 

533,5 Kb 

M  1   2   3   4   5   6   M  7   8   9  10 11 12 M 



Resultados e Discussão  120 

10
0

80604020

saliva

saliva

tubo 

luva E

s. traqueal

saliva

s. traqueal

luva D

saliva

27

9

4

4

3

3

4

12

12

PAVM

-

PAVM

PAVM

-

-

PAVM

20/08/2008

02/06/2008

02/06/2008

02/06/2008

02/06/2008

02/06/2008

02/06/2008

17/06/2008

17/06/2008
 

Figura 20 - Dendograma de similaridade genética entre Staphylococcus coagulase-negativa 
resistente a oxacilina isolados de diferentes pacientes pelo método UPGMA a 
partir do padrão de bandas do ERIC-PCR usando o índice Dice.  

 

 

Com as relação ao Staphylococcus coagulase-negativo observou-se a similaridade 

genética entre as cepas isoladas da saliva e secreção traqueal de um mesmo paciente (3). 

Todavia é oportuno atentar que a orofaringe tem microbiota abundante e diversificada. Assim, 

especula-se sobre a necessidade de pesquisa da biologia molecular de outros microrganismos. 

Por algum tempo tinha-se a compreensão de que o Staphylococcus 

epidermidis/coagulase-negativa representava risco reduzido para infecção considerando sua 

participação na microbiota da pele de indivíduos sadios (KONEMAN, 2002). Nas últimas 

décadas seu potencial risco de infecção associado aos dispositivos implantáveis, 

principalmente o cateter venoso (VAN DEN HOOGEN et al., 2009; RIEGER , 2009). 

Especificamente, em relação a presença de CoNS resistente a oxacilina nas mãos e luvas 

nosso estudo é pioneiro. 

 

 

4.4.3. Tipagem molecular de Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Os resultados da verificação da pureza do DNA das 27 cepas de Pseudomonas spp. 

estão apresentados no Apêndice 6. E, sua integridade foi visualizada por meio da eletroforese 

horizontal em gel de agarose 0,8% (Figura 21). 
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Legenda: M (marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder – 
Invitrogen) Canaletas 1 a 16 cepas de Pseudomonas aeruginosa. 

Figura 21 -. Gel representativo dos produtos da extração do DNA genômico de Pseudomonas 
aeruginosa  

 

 

Na técnica de ERIC-PCR, o mesmo padrão de bandas foi evidenciado para cada 

replicata variando de 2 a 10 bandas em número e de 298 a 3054 bp em tamanho (Figura 22) 
 

 

 

 
Legenda: M (marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder – 
Invitrogen) Canaletas 1 a 8 (1ª e 2ª reação ERIC-PCR) cepas de Pseudomonas 
aeruginosa. 

Figura 22 - Gel representativo dos produtos da amplificação das sequências ERIC de 
Pseudomonas aeruginosa em eletroforese horizontal em gel de agarose 1,5%  
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A análise do padrão de bandas obtido pelo ERIC-PCR para os 27 isolados de 

Pseudomonas aeruginosa gerou um dendrograma de similaridade genética apresentado na 

Figura 23. 
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Figura 23 - Dendograma de similaridade genética entre Pseudomonas aeruginosa isoladas de 

diferentes pacientes pelo método UPGMA a partir do padrão de bandas do ERIC-
PCR usando o índice Dice.  

 

 

No dendograma observa-se que em quatro pacientes foram isoladas cepas em diferentes 

sítios com linhagens indistinguíveis pela metodologia ERIC-PCR. Um resultado preocupante foi a 

ocorrência de um mesmo isolado de Pseudomonas aeruginosa em dois pacientes distintos (20 e 

23), o que poderia caracterizar uma possível infecção cruzada caso houvesse confirmação da 

similaridade pela técnica de eletroforese em campo pulsado (Figura 24). 
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Legenda: M (marcador de peso molecular 50-1000 Kb Lambda Ladder PFG 
Marker – New England BioLabs) Canaletas 1 a 14 cepas de Pseudomonas 
aeruginosa. 

Figura 24 - Gel representativo dos fragmentos de restrição do DNA genômico digerido com 
SpeI após eletroforese em campo pulsado em gel de agarose  1% 
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Na figura 25 tem-se o dendograma do ECP de 27 Pseudomonas aeruginosa 
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Legenda: D = direita, E = esquerda, s. traqueal = secreção traqueal 

Figura 25 - Dendograma de similaridade genética entre Pseudomonas aeruginosa isoladas de 
diferentes pacientes pelo método UPGMA a partir do padrão de bandas do ECP 
usando o índice Dice.  
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A ECP discriminou mais as linhagens do que o ERIC-PCR, o que é evidenciado pelo 

índice de discriminação de 0,9943 para ECP e 0,9487 para ERIC-PCR. Apenas quatro 

linhagens foram indistinguíveis geneticamente por esta metodologia (paciente 4 e 23). Cabe 

explicar essas Pseudomonas aeruginosa foram identificadas em diferentes sítios em dois 

pacientes. 

Considerando que na análise genômica de Pseudomonas aeruginosa por ECP, as cepas 

com similaridade acima de 80% são derivadas de um mesmo cluster, conforme referido por 

van Belkum et al. (2007).  Neste estudo tem na figura  21 várias linhagens, principalmente, 

isolados da saliva e tubo ou secreção traqueal relacionadas geneticamente. 

No computo geral, a avaliação da distribuição das linhagens de Pseudomonas 

aeruginosa mostrou que há diferença genética entre as cepas isoladas em diferentes pacientes, 

entretanto, em um mesmo indivíduo observou-se similaridade entre isolados clínicos e luvas. 

A figura 26 apresenta o dendograma concatenado, ou seja, cruzamento dos dados 

obtidos no ERIC-PCR e ECP.  
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Legenda: D = direita, E = esquerda, s. traqueal = secreção traqueal 

Figura 26 - Dendograma concatenato de similaridade genética entre Pseudomonas aeruginosa 
isoladas de diferentes pacientes pelo método UPGMA a partir do padrão de 
bandas do ERIC-PCR e ECP usando o índice Dice.  

 

 

Na figura 26 observa-se que as linhagens da saliva e tubo de apenas um paciente (23) 

são similares. Cabe ressaltar que em 12 linhagens (pacientes 3, 4, 13, 14 e 22) evidenciou-se 

uma forte relação genética, entre as cepas da saliva e do tubo traqueal. 
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No computo geral, os resultados sinalizam que não há similaridade genética entre as 

cepas analisadas e portanto não tem uma disseminação clonal da Pseudomonas aeruginosa. 

Observou-se apenas as linhagens de um mesmo paciente têm relação genética em diferentes 

sítios (saliva, secreção e tubo traqueal), o que nos permite inferir sobre a possibilidade de 

migração microbiana da boca (saliva) até o sistema respiratório (secreção e tubo traqueal). 

Adiciona-se que geneticamente não foi observado a dispersão de Pseudomonas aeruginosa 

nas luvas e entre os diferentes pacientes. 

Um estudo recente sobre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter 

spp. isoladas de placa dental e lavado broncoalveolar de paciente em Unidade de Terapia Intensiva 

apresentaram similaridade superior a 95%  pela técnica de ECP (HEO et al., 2008). 

Vale destacar que a técnica de ECP apresenta maior poder discriminatório, quando 

comparada a PCR - ribotipagem, fornece resultados mais precisos, e portanto é considerada 

como técnica “padrão ouro” (Gold Standard), além de ser utilizada pelo CDC para estudos 

epidemiológicos (TENOVER et al., 1995). 

Na avaliação de tubos traqueais em pacientes de UTI observou-se que a aderência 

bacteriana inicia-se a partir de seis horas de ventilação mecânica e os microrganismos tanto nas 

secreções respiratórias quanto no tubo traqueal eram indistinguíveis por genotipagem. Esses 

dados apontam o tubo traqueal como uma fonte de patógenos para pneumonia, haja visto que o 

tecido pulmonar normalmente é desprovido de microbiota (EL-SOTH et al., 2004).  

Feldman et al. (1999), em um estudo prospectivo com pacientes em ventilação mecânica 

obtiveram culturas da orofaringe, tubo nasogástrico, secreção respiratória e tubo endotraqueal, e 

observaram o tempo de colonização: orofaringe (36 horas), estômago (36-60 horas), trato 

respiratório baixo (60-84 horas) e tubo traqueal (60-96 horas). A ocorrência de pneumonia foi em 

13 dos 21 pacientes, dos quais 61% apresentavam os mesmos microrganismos no trato 

respiratório baixo e do interior do tubo. Na colonização da orofaringe foram identificadas 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus bovis, Acinetobacter 

anitratus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Enterobacter spp. 

Neste sentido, a literatura científica tem relacionado a redução dos níveis de PAVM por meio de 

medidas básicas a exemplo da higiene bucal ((BERALDO; ANDRADE, 2008; CUTLER; 

DAVIS, 2005; EL-SOTH et al., 2004). 

No presente estudo não houve dispersão das cepas de Pseudomonas aeruginosa entre 

diferentes pacientes submetidos a ventilação mecânica. No entanto, evidenciou-se relação 

genética das cepas de Pseudomonas spp. em diferentes sítios de um mesmo paciente. 

Especula-se a possibilidade de deslocamento da microbiota bucal para outros sítios. Ressalta-
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se a importância dos princípios de assepsia no cuidado em saúde, bem como da adequada 

higiene bucal dos pacientes submetidos à ventilação mecânica. 
 

 

4.5. Avaliação do biofilme em tubo traqueal 
 

 

Nesse estudo foram analisados 60 amostras considerando a avaliação da face interna e 

externa de 30 tubos utilizados por pacientes críticos. Assim, totalizou-se 112 documentações 

(fotos) de biofilme geradas pela microscopia eletrônica de varredura, sendo todos com formação 

nítida de biofilme. As suas características morfológicas estão apresentadas na tabela 20. 
 

 

Tabela 20 - Características dos biofilmes na superfícies internas e externas dos tubos traqueais 
utilizados por pacientes submetidos a ventilação mecânica. Ribeirão Preto, 2008. 

 
 Superfície interna Superfície externa Características 
 n % n % 

Matriz      

  Compacta  22 73,3 12 40,0 

  Fragmentada  4 13,3 17 56,7 

  Colmeia  4 13,3 1   3,3 

Hemácia Sim 3 10,0 2   6,7 

 Não 7 90,0 28 93,3 

Rede de fibrina Sim 5 16,7 1   3,3 

 Não 25 83,3 29 96,7 

Leucócitos Sim 5 16,7 2   6,7 

 Não 25 83,3 28 93,3 

Cocos Sim 1   3,3 0 0 

 Não 29 96,7 30 100 

Interação microbiana Sim 1   3,3 0 0 

 Não 29 96,7 30 100 

Fungo filamentoso Sim 1   3,3 0 0 

 Não 2 96,7 30 100 

Bastonestes Sim 0 0 1   3,3 

 Não 30 100 29 96,7 
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Observou-se que o biofilme nas superfícies distais internas e externas dos tubos 

endotraqueais possuiam estrutura diversificada não só em termos microbiano, mas também na 

composição de elementos como fibrina, hemácias e leucócitos, conforme demonstrado na 

Tabela 23. 

É importante destacar que a presença de biofilme nos tubos traqueais dos pacientes 

deste estudo, independente da ocorrência ou não da PAVM, reforça os dados da literatura que 

os microrganismos aderem aos biomateriais formando uma comunidade microbiana.  

Na face externa dos tubos traqueais aquele que esteve em contato direto com a 

traqueia foi possível observar a matriz extracelular fragmentada (Figura 27).  

 

 

  
 

  
 

Figura 27 - Fotomicrografias do biofilme com  matriz fragmentada e compacta 
 

 

As substâncias poliméricas extracelulares produzidas por microoorganismos, que 

compreendem diferentes macromoléculas, intermedeiam a aderência inicial da célula à 

superfície do material e constituem a matriz do biofilme. Essa matriz corresponde a 

aproximadamente 85% do volume do biofilme (DONLAN; COSTERTON, 2002). 

Os polissacárides extracelulares (PEC) são polímeros biossintéticos compostos de 

polissacárides, proteínas, fosfolipídeos e ácidos nucléicos que envolvem as bactérias e 
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correspondem, aproximadamente a 90% do peso seco do biofilme (STOODLEY et al., 2002; 

SUTHERLAND, 1983). 

Acresce-se que em três tubos, também, detectou-se a presença de hemácias e 

leucócitos (Figura 28). 

 

 

  
 

  
 

Figura 28 - Fotomicrografias da superfície do tubo traqueal com  presença de A- hemácias e 
B- linfócitos 

 

 

A observação de hemácias e leucócitos no biofilme de tubos endotraqueais são 

compatíveis com a presença de secreção respiratória no interior do tubo e, na face exterior o 

contato do tubo com a traqueia.  

Ainda, evidenciou-se na face externa e interna de três tubos uma estrutura em forma 

de “colméia” documentada na Figura 29 e descrito por Schaudinn et al. (2007). 
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Figura 29 - Fotomicrografias da superfície do tubo traqueal com  biofilme em estrutura na 

forma de “colmeia”  
 

 

A estrutura em forma de “colméia” foi observado em biofilme produzido por 

Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas spp., e apresenta aspecto tridimensional com seis 

eixos simétricos elásticos que conferem flexibilidade e estabilidade, permitindo que ocorra 

deformidade em resposta ao stress e, posteriormente retorno ao formato original. Esta 

característica possibilita ao biofilme maior resistência a adversidade do meio e ação 

antimicrobiana, sendo considerada um importante fator de virulência. Também, favorece o 

fluxo multidirecional em toda a extensão do biofilme permitindo menor gasto de energia e 

maior área de absorção de nutrientes (SCHAUDINN et al., 2007).  

Considerando que o biofilme é constituído de aproximadamente 90 a 95% de água, 

durante a secagem (ponto crítico), uma etapa do preparo da amostra para microscopia 

eletrônica de varredura, uma proporção substancial do volume desse biofilme é eliminado. 

Essa desidratação provoca a destruição da arquitetura estrutural do biofilme. Assim, a MEV 

tende a enfatizar os microrganismos, as vezes observadas em fendas ou fissuras no biofilme 

(SOTTILE,1986; INGLIS, 1995; SCHAUDINN et al., 2007).  

Outro resultado preocupante foi a presença de fungos filamentosos e levedura 

(26,6%), bastonetes (13,3%), cocos (6,6%) e interações microbianas (6,6%) (Figuras 30 a 33). 
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Figura 30 - Fotomicrografias do biofilme do tubo traqueal com presença de fungos 
filamentosos e leveduras 

 

 

O biofilme trata-se de comunidade microbiana complexa e dinâmica, tem sido 

observada bactérias, fungos filamentosos, leveduras e protozoários. Neste contexto, os 

biofilmes formados por Candida spp são os mais estudados. Na sua formação tem-se, 

inicialmente a adesão das células leveduriformes, seguido da formação da matriz resultando 

em uma estrutura tridimensional (KOJIC; DAROUICHE, 2004). 

Biofilmes maduros apresentam células leveduriformes e pseudohifas embutidas em 

uma matriz de polissacarídeos, carboidratos, proteínas e componentes desconhecidos. As 

células leveduriformes formam uma camada aderida à superfície, enquanto que as 

pseudohifas compõem a camada externa (BAILLIE, DOUGLAS, 1999; CHANDRA et al., 

2001; KOJIC; DAROUICHE, 2004) 
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Figura 31 - Fotomicrografias do biofilme com  presença de  cocos 

 

 

  
 

  
Figura 32 - Fotomicrografias do biofilme com  presença de  bastonetes 
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Figura 33 - Fotomicrografias do biofilme do tubo traqueal com interação microbiana tipo 
espiga de milho entre fungos filamentosos e cocos 

 

 

As bactérias comumente isoladas de biofilmes incluem: Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Streptococcus viridans, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa.. Acresce-se as espécies de 

Staphylococcus coagulase-negativa a saber: Staphylococcus capitis, Staphylococcus hominis, 

Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri, Staphylococcus saprophyticus, 

Staphylococcus simulans, Staphylococcus auricularis e Staphylococcus carnosus (FELDMANN, 

1999, KOJIC; DAROUICHE, 2004, QUINDÓS et al., 2009). 

Vale destacar que Staphylococcus epidermidis, assim como outras espécies de 

estafilococos é, atualmente reconhecida com uma importante espécie nosocomial patogênica 

associada a um expressivo número de infecções relacionadas com a utilização de implantes 

médicos invasivos. Os biofilmes são estruturas complexas que conferem às células 

bacterianas resistência aos antibióticos e às defesas naturais do organismo. Ainda, MRSA são 

mais propensos para produzir um forte aderência na formação do biofilme. Aderência é 

fundamental para a formação do biofilme. Observou-se que há diferenças significativas nos 

níveis basais de biofilme produzido por S. aureus isolados, controlado pelas adesina que tem 

maior capacidade de aderência nos MRSA, em relação ao S. aureus sensível a oxacilina. Este 
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resultado sinaliza para aumento na capacidade de formação de biofilme (O’NEILL et al., 

2007; LEE  et al., 2009; VERGARA-IRIGARAY et al., 2009). 

As interações que permitem a agregação de diferentes espécies, ou mesmo gêneros 

microbianos em um biofilme geralmente envolvem a participação de adesinas (moléculas de 

aderência presentes em fímbrias ou dispersas ao longo da superfície celular), que reconhecem 

receptores específicos na superfície de outras células, ou em diversos tipos de substratos 

abióticos e bióticos (RICKARD et al., 2003). 

A estrutura física e atividade metabólica do biofilme produz gradientes químicos e de 

nutrientes que resultam em vários micronichos e diferentes pressões seletivas. Estas pressões 

podem gerar uma diversidade de genótipos e consequentemente, fenótipos, o que faz com que 

as células do biofilme expressem genes diferentes das planctônicas. Este fato é, 

particularmente importante na patogênese microbiana (PARSEK; SINGH, 2003; 

STOODLEY et al., 2002). 

Os microrganismos vivendo em biofilme são mais resistentes a ação de produtos 

antimicrobianos, incluindo antibióticos e à fagocitose. Esta resistência aumentada é 

decorrente da combinação de vários fatores como a seleção de microrganismos mais 

resistentes, adaptações fisiológicas como a baixa taxa de multiplicação e a produção de 

substências poliméricas extracelulares (COSTERTON et al., 1987; SZYMANSKA, 2003; 

CHAMBLESS et al., 2006).  

Esses resultados sinalizam para o biofilme como fonte potencial de infecção, 

especialmente para os pulmões, e sua ocorrência parece estar relacionada ao tempo de 

permanência do referito tubo. O biofilme em dispositivos tem sido apontado como causa de 

infecções persistentes, e como tratamento é a remoção do dispositivo implantado (INGLIS et 

al., 1989; INGLIS, 1995; HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004; 

SCHAUDINN et al., 2007; KUBOTA et al., 2008).  

A presença de um tubo endotraqueal afeta de forma significativa os mecanismos de 

transporte mucociliar, importantes na remoção de secreções ou de partículas estranhas. O tubo 

prejudica também a eficácia do processo de tosse, pois não há o fechamento da glote. 

Portanto, o tubo endotraqueal é considerado um fator de risco para a pneumonia, por 

prejudicar as defesas do hospedeiro e permitir que partículas inaladas tenham acesso direto às 

vias aéreas inferiores e favorecer inclusive a colonização microbiana (RELLO; QUINTANA; 

AUSINA, 1991; INGLIS, 1995; ADAIR et al., 1999; GARCIA, 2005). 

É vasta a literatura científica sobre a associação do biofilme em tubo endotraqueal 

com pneumonia. Alguns pesquisadores têm demonstrado a formação de biofilme nos tubos 
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endotraqueais; e explicam que o tubo com biofilme atua como reservatório microbiano 

podendo ser uma fonte potencial de contaminação para os pulmões dos pacientes intubados. A 

presença do tubo traqueal, também, favorece o acúmulo de secreções acima das pregas vocais 

e na região subglótica, logo acima do cuff e externamente ao tubo, sendo deslocadas para as 

vias aéreas inferiores e constituindo o mecanismo mais importante pelo qual o tubo traqueal 

contribui com a PAVM (INGLIS et al., 1989; INGLIS, 1995; KOERNER, 1997; ADAIR et 

al., 1999; FELDMAN et al., 1999; BAUER et al., 2002; ZUR et al., 2004 ).  

Há de se considerar, também, que a presença do tubo endotraqueal favorece o acúmulo de 

secreção e saliva na região subglótica e orofaríngea, que somado a fatores como a alteração da 

composição salivar, a interrupção da deglutição e o ambiente hospitalar, propicia a colonização da 

cavidade bucal, levando a aspiração desses microrganismos para o pulmão (BRENNAN et al., 

2004; EL-SOTH et al., 2004; DIAZ; RODRÍGUEZ; RELLO, 2005; GARCIA, 2005). 

A alteração da microbiota bucal de pacientes críticos hospitalizados pode estar 

relacionada também às precárias condições de higiene da boca, a disfunção salivar, quebra de 

técnicas de assepsia, aspiração de secreções, alimentação por sondas, realização de curativos, 

entre outras atividades (FELDMAN et al., 1999; BRENNAN et al., 2004; DIAZ; 

RODRÍGUEZ; RELLO, 2005; BAHRANI-MOUGEOT et al., 2007). 

A PAVM tem etiologia complexa e multifatorial, destacam-se a situação clínica do 

paciente, o tipo de material e composição do tubo traqueal, a técnica de intubação, a 

freqüência de manipulação do sistema, tempo de permanência do tubo, dentre outros fatores 

(TABLAN e tal., 2004). 

Em relação à assistência ao paciente entubado, Garcia (2004) propõe intervenções para 

reduzir a colonização bacteriana bucal e prevenir as infecções do trato respiratório, como 

checar o posicionamento do tubo endotraqueal e a pressão do balonete no mínimo uma vez ao 

dia, remover as secreções acumuladas na região subglótica rotineiramente, e promover uma 

higienização adequeda da cavidade bucal, e a traqueostomia precoce. 

As recomendações de manter a pressão do balonete entre 20 e 22 mmHg e a aspiração 

da secreção subglótica são facilmente aplicadas na prática clínica, porém, não há estudos que 

comprovem a sua eficácia na redução da pneumonia(RAMIREZ et al., 2007). 

O uso tópico da clorexidina na higiene bucal em pacientes sob ventilação mecânica é 

um procedimento seguro e sem efeitos colaterais, sendo demonstrado a diminuição da 

colonização orofaríngea. No entanto, não está estabelecido a sua concentração ideal, a 

freqüência e técnica de aplicação(CHAN et al., 2007; BERALDO; ANDRADE, 2008). 
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Em adição a meta-análise realizada por Griffiths et al. (2005) identificou que a 

traqueostomia precoce reduz o tempo de ventilação mecânica, mas não modifica a 

mortalidade e o risco de pneumonia relacionada à ventilação mecânica. 

Nesse sentido, algumas substâncias têm sido investigadas a fim de modificar as 

propriedades da superfície do tubo traqueal, e diminuir a colonização microbiana. O 

reconhecimento da possibilidade de colonização associada ao risco de infecção tem levado a 

pesquisa sobre tubos impregnados com antimicrobianos. 

O estudo realizado por Inglis (1995) em tubo traqueais poucos agregados de bactérias 

foram observados. Embora, não tenha mencionado o número de tubo endotraqueal e o tempo 

de sua permanência nos pacientes. 

A formação de biofilme no tubo traqueal representa uma ameaça aos pacientes críticos 

por isso, o uso de tubos impregnados com produtos antimicrobianos que reduza a formação de 

biofilme tem sido alvo de investigação. 

Berra et al. (2004, 2008) realizaram estudos em modelo animal, porém a amostra não 

foi significante e não houve randomização. Cabe ressaltar que o período de intubação foi de 

24 horas.  Analisando os resultados obtidos, com o tubo traqueal revestido com sulfadiazina 

de prata associado a clorexidina, e, apenas sulfadiazina de prata e não observaram a formação 

de biofilme no tubo, nem presença microbiana no circuito do ventilador e nos pulmões (p< 

0,001). No tubo convencional (controle) houve formação biofilme, presença microrganismo 

no circuito do ventilador e nos pulmões das ovelhas. 

No estudo conduzido por Jones et al. (2002), o tubo foi impregnado com hexetidine a 

1% e 5%. A concentração 5% apresentou menor aderência do Staphylococcus aureus em 

relação a Pseudomonas aeruginosa, em diferentes período: 0h, 1, 6 e 24h, e 7 dias, não 

houvando diferença entre os períodos de tempo. A hexetidine é uma substância com 

propriedades antiaderentes de natureza lipolítica, que pode ser incorporada a biomateriais 

hidrofóbicos a exemplo do tubo traqueal de PVC.  

Outra substância utilizada por Pacheco-Fowler et al. (2004) foi íons de prata 

combinado com clorexidina. Após cinco dias de incubação a colonização do tubo impregnado 

foi de 1-100 ufc/ml e o controle 106 ufc/ml (p < 0,001), ou seja, no tubo revestido houve 

redução da aderência microbiana.  

Acresce-se que estudo realizado por Balazs et al. (2004) utilizou tubo traqueal 

modificado como plasma de oxigênio, hidróxido de sódio e nitrato de prata. Os resultados 

mostraram que não houve formação de biofilme in vitro no período de 72 horas. 



Resultados e Discussão  138 

Os estudos de Sottile et al. (1986); INGLIS et al., (1989, 1995) e KOERNER, (1997) 

utilizaram íons de prata em associação outras substâncias. A sua ação é bactericida e 

fungicida, relativamente atóxico, e a combinação da sulfadiazina de prata e clorexidina 

exibem sinergismo em suas propriedades antimicrobianas, particularmente sobre 

Pseudomonas spp., Proteus e Staphylococcus spp. (BERRA et al., 2004).  

Kollef et al. (2008) realizaram o ensaio clínico randomizado duplo cego utilizando 

tubo traqueal impregnado com prata (n = 766) e convencional (n = 743) pacientes adultos de 

UTI da América do Norte. A ocorrência de PAVM no grupo experimental foi atrasada em 

relação ao controle. No entanto, os grupos foram semelhantes em relação ao tempo de 

intubação, hospitalização na UTI e enfermaria, mortalidade, frequência e gravidade de 

eventos adversos. 

Frente a estes resultados faz-se necessário uma avaliação criteriosa antes de se adotar a 

utilização desses novos materiais e implementar mudanças nas rotinas e terapias já 

padronizadas, uma vez que os estudos foram realizados in vitro e modelo animal, utilizando-

se apenas algumas espécies microbianas associadas a etiologia da peumonia associada à 

ventilação mecânica, o que dificulta uma aproximação com as condições reais vivenciadas na 

prática, especialmente considerando que o período de intubação foi de 24 horas e a PAVM 

está relacionada a ventilação mecânica a partir de 48 horas (TABLAN e tal., 2004). A 

biocompatibilidade do material impregnado com agentes antimicrobianos também representa 

um aspecto importante na tomada de decisões, tendo em vista a possibilidade de seleção de 

cepas resistentes e a toxicidade celular. 

Nos últimos anos, a literatura científcia tem focado no papel do tubo endotraqueal na 

patogênese da PAVM. A presença deste dispositivo na via aérea, embora necessário para a 

realização da ventilação mecânica invasiva, tem contribuído para o desenvolvimento desta 

pneumonia. Para redução deste risco várias medidas de prevenção tem sido propostas: a aspiração 

continua da subglótica reduz a incidência de PAVM em pacientes submetidos a ventilação por 

período superior a 72 horas; o uso de antissépticos bucais para redução da colonização subglótica 

necessita de mais estudos para confirmação de sua eficáica; o uso de tubo traqueal impregnado 

com antimicrobiano é método promissor, mas não há evidências científicas que subsidie a sua 

recomendação; e, os benefícios da traqueostomia precoce ainda é incerto.  

Neste contexto, a PAVM é a infecção pulmonar mais relacionada com a presença do 

tubo endotraqueal do que com a ventilação mecânica. Assim poderia mudar a denominação de 

PAVM para pneumonia associada ao tubo endotraqueal (PNEUMOTIKOS et al., 2009). 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Tendo em vista o objetivo de avaliar pacientes críticos com tubo endotraqueal 

submetidos à ventilação mecânica na perspectiva clínica e microbiológica com ênfase na 

prevenção da PAVM, foi possível concluir que dos 44 pacientes críticos 34 (77,32%) eram 

masculinos com idade média de 39,9 (DP 12,9) e o motivo de hospitalização em 19 (43,2%) 

foi trauma. O período de hospitalização foi em média 10,9 dias (DP 9,3) e a permanência do 

tubo endotraqueal de 6,6 dias (DP 3,3). Em termos de incidência obtivemos 31,2% de 

infecção hospitalar, 15 (34,1%) de PAVM e 34,5% de óbito.  Acresce-se aos dados que 13 

(29,5%) tiveram condições de sobrevivência de acordo com a escala APACHE II. Mere 

destaque que o período de permanência do tubo endotraqueal ≥ 8 dias foi fator de risco para 

PAVM (RR 4,00, p < 0,001). 

Na análise microbiológica de amostras da saliva, secreção traqueal e tubo traqueal de 

30 pacientes, bem como das luvas utilizadas na aspiração do tubo endotraqueal verificou-se 

que: o Staphylococcus aureus predominou nas amostras clínicas e Staphylococcus coagulase-

negativa nas luvas. O perfil de sensibilidade das cepas de Staphylococcus spp. foi preocupante 

em relação a oxacilina. E não se observou resistência das Pseudomonas aeruginosa ao 

imipenem e polimixina.  A UFC teve diferença significativa entre luva direita e esquerda, ou 

seja, média de 82,3 para Staphylococcus aureus, 324,1 Staphylococcus coagulase-negativa e 

250 Pseudomonas aeruginosa na luva direita. 

Na similaridade genética evidenciou-se que as Pseudomonas aeruginosa isoladas na 

saliva e no tubo traqueal de apenas um paciente foram similares. Das 20 cepas de 

Staphylococcus aureus resistente a oxacilina apenas duas (10%) são similares, cepas da saliva 

e secreção traqueal de um mesmo paciente, bem como 02 cepas de Staphylococcus coagulase-

negativa resistente a oxacilina houve a similaridade, sendo isolados na saliva e secreção 

traqueal de um mesmo pacientes. 

O biofilme foi observado na face interna e externa dos tubos traqueais sendo que a 

matriz apresentou-se compacta em 22 (73,3%) da superfície interna e fragmentada 17 (56,7%) 

da externa; estruturas celulares e microbianas predominaram no biofilme da face interna:  3 

(10%) de hemácias, 5 (16,7%) de rede de fibrina, 5 (16,7%) leucócitos, 1 (3,3%) cocos, 1 

(3,3%) interação microbiana, 1 (3,3%) cocos. 

Acreditamos que esses resultados possam a constituir em mais uma evidência inserida 

no cuidado a pacientes críticos com entubação endotraqueal na perspectiva da prevenção e 
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controle da PAVM. Em que se pesem as limitações de nosso estudo, os resultados oferecem 

bases para as pesquisas clínicas, especialmente no que tange às medidas de prevenção e 

controle desta infecção. 

O desenvolvimento deste estudo foi um processo de aprendizagem desafiador, e seus 

resultados representam uma conquista na área do controle de infecção associada ao cuidado à 

saúde, especialmente no que a disseminação clonal por meio das luvas. Acredita-se que, a 

partir de agora, esses resultados possam constituir em mais uma evidência no uso controle do 

risco biológico associado ao cuidado respiratório em UTI.  

Assim, é de grande valia o desenvolvimento de novas pesquisas que permitam ampliar 

as evidências científicas sobre a temática. Outras investigações em diferentes UTIs, em 

termos de microbiota, condições clínicas e institucionais são promissoras para que se possa de 

fato ampliar as evidências em torno do risco de infecção respiratória do paciente crítico em 

ventilação mecânica. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O percurso deste trabalho permitiu a compreensão da situação da assistência 

respiratória ao paciente crítico com tubo endotraqueal submetido à ventilação mecânica e fez 

emergir algumas considerações que julgamos fundamentais, dada a complexidade da temática 

em questão. Quando objetivamos avaliar os pacientes críticos com tubo endotraqueal 

submetidos à ventilação mecânica na perspectiva clínica e microbiológica, estávamos 

buscando subsídios para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. 

Nessa situação, surge o profissional enfermeiro como aquele responsável direto pela 

assistência de enfermagem prestada aos pacientes, principalmente, no sentido de zelar pela 

prevenção e controle sistemática da infecção hospitalar e de danos que possam vir a ser 

causados à clientela e ao pessoal sob sua responsabilidade. 

Reconhecemos que o enfemeiro, frente à responsabilidade do cuidado direto e indireto 

apoiado em preceitos morais e éticos e no compromisso profissional, se vê constantemente em 

conflito com as normas e as expectativas da instituição. Mas, ao mesmo tempo, qualquer 

profissão só cresce e se aperfeiçoa na permanente busca de conhecimentos e concomitante 

aplicação dos mesmos. 

Este estudo traz importantes contribuições microbiológicas e tendência, 

essencialmente no que se refere à importância da microbiota bucal no paciente com tubo 

endotraqueal submetido á ventilação mecânica. Uma vez que houve similaridade genética 

entre bactérias isoladas na saliva com aquelas da secreção traqueal, tubo traqueal e luvas 

utilizadas na aspiração do tubo endotraqueal.  

A exemplo, citamos os resultados microbiológicos obtidos neste estudo. Levando-se 

em consideração a diversidade de microrganismos, consideramos Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa importantes, pois estes 

microrganismos há muito tempo vêm assumindo um importante papel na epidemiologia das 

infecções hospitalares. Inseridos no complexo de uma UTI com suas complexidades e aliados 

às características microbiológicas, esses microrganismos têm sido responsabilizados por 

graves processos infecciosos com risco constante para toda a comunidade e clientela dessa 

unidade. 

Vale ressaltar a importância dos laboratórios adequar-se para atender as demandas de 

pacientes críticos, identificar com precisão o agente etiológico, monitorar o risco ambiental e 

reconhecer a dinâmica de resistência microbiana.  
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Temos consciência de que a problemática da prevenção e controle da infecção em UTI 

representa um desafio, uma vez que envolve a participação de instâncias política, econômica e 

social.  

Embora as principais causas de PAVM estejam relacionadas aos fatores endógenos 

dos pacientes e aos métodos diagnósticos e/ou terapêuticos, não se pode deixar de considerar 

a parcela de responsabilidade relacionada à assistência respiratória do paciente crítico com 

tubo endotraqueal submetido à ventilação mecânica. 

O fato da entubação endotraqueal e ventilação mecânica serem essenciais para a 

manutenção da respiração, condição indispensável à vida de pacientes críticos, podendo se 

tornar fonte de infecção pelo aumento da colonização da orofaringe, formação de biofilme no 

tubo traqueal e nos aparatos da ventilação, além de secreções respiratórias, constituindo um 

reservatório de microrganismos, inquestionavelmente nos coloca diante de sério problema. 

Por esta razão, reconhecemos que reduzir o tempo de uso do tubo merece atenção especial, no 

sentido de impedir que se constitua num elemento importante na cadeia de infecções. 

Salientamos que a infecção hospitalar representa hoje uma das maiores ameaças aos 

pacientes que procuram atendimento hospitalar, esperançosos por cura de seu problema. Por 

isso, é necessário reduzir, por todos os meios disponíveis e de maneira significativa, as 

infecções cruzadas. A adoção de medidas como higiene bucal, limpeza e processamento 

adequado dos equipamentos de assistência ventilatória, aliadas ao emprego rigoroso de 

técnicas assépticas, podem conduzir à redução das fontes de contaminação. 

A importância da saúde bucal na saúde integral do indivíduo é consensualmente 

valorizada pelos estudiosos e profissionais afins. Por conseguinte estes pesquisadores também 

reconhecem as dificuldades e desafio inerentes à manutenção saudável das condições clínicas 

da cavidade bucal. Tecer as interfaces existentes entre o cuidado de enfermagem, a 

odontologia e articular o conhecimento em prol da adequação da assistência à saúde bucal do 

paciente crítico, representam atividades que necessitam ser criteriosamente avaliadas.  

A seguir, apresentamos algumas sugestões que subsidiam a assistência respiratória do 

paciente adulto crítico com tubo endotraqueal submetido à ventilação mecânica, a fim de 

prevenir a ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica. 

Ao iniciarmos o estudo, tínhamos inúmeros questionamentos em torno da assistência 

respiratória do paciente crítico com tubo endotraqueal submetido à ventilação mecânica. Hoje 

após o empreendimento para a compreensão da variável microbiológica, esclarecemos 

algumas dúvidas, sendo que, agora, outros questionamentos merecem reflexões. Tais 
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reflexões envolvem o procedimento adequado de higiene bucal, aspiração do tubo 

endotraqueal e uso correto de luvas. 

A higiene bucal de paciente entubados submetidos à ventilação mecânica é um 

cuidado essencial. Considerando a dificuldade deste procedimento pela presença do tubo, há 

dispositivo com escova e aspirador conectado para remoção da sujidade e biofilme. O uso de 

antisséptico é indicado, clorexidina, embora alguns aspectos como concentração, técnica e 

frequência ainda merecem mais estudos. 

Em relação à aspiração do tubo endotraqueal, é imperativo o cumprimento de técnica 

asséptica e o uso adequado das luvas. Ainda, recomenda-se a aspiração contínua subglótica 

por meio de dispositivo próprio acoplado ao tubo endotraqueal (COFFIN et al., 2008; 

MARRA et al., 2009). 

O posicionamento semirrecumbente do paciente (cabeceira elevada a 45º C), quando 

não há contraindicação, é uma medida eficaz na redução da PAVM (ALEXIOU et al., 2009; 

COFFIN et al., 2008). 

As medidas de prevenção e controle dessas infecções são, também, desafios que 

procedem e, portanto exigem análise sistemática da assistência com a finalidade de detectar 

erros ou falhas para intervir de maneira decisiva e correlata. Atentamente, devem ser 

avaliados os aspectos relacionados ao desempenho dos profissionais e aos recursos materiais. 

É imperioso o uso adequado de antibióticos, da higienização das mãos, processamento 

de artigos, bem como, a utilização de critérios no que concerne ao reuso de artigos. Quanto 

maior o envolvimento do profissional, maior a adesão aos protocolos de prevenção e controle 

da infecção. 

Embora seja complexa a temática IH, dada a multiplicidade de fatores intervenientes, 

não é possível contextualizá-la desarticulada da assistência de enfermagem, especialmente no 

que tange às medidas de prevenção e controle de infecção.  
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ANEXO 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B -  Escala APACHE II 

a) ESCORE FISIOLÓGICO AGUDO 

Variáveis fisiológicas +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Temperatura retal (C) > 41 39-40,9   38,5-38,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 < 29,9 

Pressão arterial média mmHg >160 139-159 110-129   70-109   50-69   < 40 

Frequência cardíaca bpm > 180 140-179 110-139   70-109 55-69 40-54 < 39   

Frequência respiratória irpm   
(ventilados ou não) > 50 35-49 25-34 12-24 10-11 6-9   < 5   

Oxigenação A-aDO2                   

a) FiO2 > 0,5 A-aDO2 >500 350-499 200-349   < 200         

b) FiO2< 0,5   PaO2         >70 61-70   55-60 < 55 

pH Arterial > 7,7 7,6-7,69   7,5-7,59 7,33-7,49   7,25-7,32 7,15-7,24 < 7,15 

Sódio sérico (mEq/L) > 180 160-179 155-159 150-154 130-149   120-129 111-119 < 110 

Potássio sérico (mEq/L) > 7 6-6,9   5,5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9   < 2,5 

Creatinina sérica (mg/dL) 
dobrar pontos se IRA  > 3,5 2-3,4 1,5-1,9   0,6-1,4   < 0,6     

Hematócrito (%) > 60   50-50,9 46-49,9 30-45,9   20-29,9   < 20 

Número de leucócitos > 40   20-39,9 15-19,9 3-14,9   1-2,9   < 1 

Escala de Glasgow para o coma 
Escore = (15-escore atual)                   

Total do escore fisiológico 
agudo                   

Bicarbonato sérico (mEq/L) 
(usar se não coletar gasometria)  > 52 41-51,9   32-40,9 22-31,9   18-21,9 15-17,9 < 15 

b) PONTOS PARA A IDADE           
Pontos 0 2 3 5 6 
idade (anos) < 44 45-54 55-64 65-74 > 75 

C) PONTOS PARA DOENÇA CRÔNICA 
Se o paciente tem uma história de insuficiência grave de órgãos ou é imunocomprometido; assinale pontos como se segue: 
a) Para pacientes não-cirúrgicos ou pós-operatórios de emergência: 5 pontos 
b) Para pacientes de pós-orperatórios eletivos: 2 pontos 
Definições: a insuficiência de órgão ou o estado de imunodepressão deve ser evidente antes da admissão hospitalar e deve 
obedecer o seguinte critério: 
Fígado: Cirrose comprovada por biópsia, hipertensão portal documentada; episódios passados de hemorragia gastrintestinal 
atribuídos à hipertensão portal; episódios anteriores de insuficiência hepatíca, encefalopatia ou coma 
Cardiovascular: New York Association classe IV 
Respiratória: Doença crônica restritiva, obstrutiva ou vascular resultando em grave restrição ao exercício, isto é, incapaz de subir 
escadas ou fazer serviços domésticos; hipóxia crônica documentada, hipercapnia, policitemia secundária, hipertensão pulmonar 
grave (> 40 mmHg); dependência de prótese ventilatória 
Renal: Recebendo diálise cronicamente 
Imunocomprometido: Paciente tem recebido terapia que suprime a resistência à infecção, isto é, imunossupressores, 
quimioterapia, radioterapia, corticóides  cronicamente ou recente em altas doses; doença que é suficientemente avançada para 
suprimir a resistência à infecção, isto é, leucemia, linfoma, AIDS 
ESCORE APACHE II = A + B + C 
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ANEXO C  - Técnica de aspiração do tubo endotraqueal 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados  

 
 

1- Identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Intubação endotraqueal 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Pneumonia hospitalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Outros dispositivos/Co-morbidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registro: ____________    Gênero: (  )F     (  )M Idade: ____  

Data da internação hospital: __/__/__   

Data internação UTI: __/__/__ a __/__/__ ( ___ dias) 

Motivo internação UTI: ____________________________________________ 

Diagnóstico médico principal: ______________________________________ 

Saída:     (   ) Alta       (   ) Transferência (   ) Óbito  

Data da intubação: __/__/__     Hora: ________ Local: _______________________ 

Data da retirada do tubo: __/__/__       Hora: ________ 

Dias de intubação endotraqueal: _____     Tipo de tubo/n°: ______________ 

Respirador (tipo): _______________________     

Intercorrências: 

Dispositivos (durante período de entubação): (   )SVD     (  ) Acesso venoso central      

(  )SNE/SNG          (  ) Drenos             (  ) outros ___________________________ 

Co-morbidades: 

(  )Doença cardiovascular     (  )Doença pulmonar       (  ) Hepatopatia     (  )Diabetes   

(  ) Doença renal                    (  ) Neoplasia                 (  ) outros ________________ 

APACHE II: _____________________ 

Pneumonia (S/N): ______             Data diagnóstico: __/__/__ 

Critérios diagnósticos: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ficha n°: 
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4- Uso de Antimicrobianos 
 

 

 

 
 

 

5- Infecções Hospitalares  

 

 

 

 

 

6- Culturas clínicas de interesse para o estudo 
 

 

 

 

 

 

 

7- Outras observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 

 

 

1. ________________________________  Dose diária:_____ Total dias: ____ 

2. ________________________________  Dose diária:_____ Total dias: ____ 

3. ________________________________  Dose diária:_____ Total dias: ____ 

4. ________________________________  Dose diária:_____ Total dias: ____ 

5.   Dose diária:  Total dias: 

Material: __________________________  Resultado: ____________________ 

Data: __/__/__   Perfil de sensibilidade: ________________________________ 

Material: __________________________  Resultado: ____________________ 

Data: __/__/__   Perfil de sensibilidade: ________________________________ 

Material: __________________________  Resultado: ____________________ 

Data: __/__/__   Perfil de sensibilidade: ________________________________ 

 

Sítio: _________________ Data: __/__/__  Agente isolado: ________________ 

Sítio: _________________ Data: __/__/__  Agente isolado: ________________ 

Sítio: _________________ Data: __/__/__  Agente isolado: ________________ 

Sítio: _________________ Data: __/__/__  Agente isolado: ________________ 
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APÊNDICE C - Técnica de Higienização das Mãos 

Técnica de Higienização das Mãos 
1-Retirar o relógio, anéis, abrir a torneira sem tocar (sensor) e aplicar sabão líquido com antisséptico nas mãos 
2- Ensaboar as palmas fazendo fricção rigorosa.  

 
3- Com a palma de uma das mãos, friccionar o dorso 
de uma das mãos. Repetir o procedimento no dorso 
da mão oposta 

 
4- Friccionar os espaços interdigitais dos dedos de 
ambas as mãos. Repetir o procedimento na mão 
oposta 
 

 
5. Friccionar os polegares. Repetir o procedimento no 
polegar da mão oposta 
 

 
6.Fechar uma das mãos e friccionar as articulações 
repetir na mão oposta. 

 
7. Friccionar o leito ungueal de todos os dedos e 
embaixo das unhas. Repetir o procedimento na ponta 
dos dedos da mão oposta 
 

 
8- Utilizar a palma de uma das mãos para friccionar o 
punho da mão oposta e repetir o procedimento no 
outro punho.  

 
9. Abrir a torneira (sem tocar ) e enxaguar as mãos removendo todo o resíduo de sabão. 

10.- Enxugar as mãos com papel toalha deixando-as totalmente secas  

 
 
 



Apêndice  182 

 

APÊNDICE D - Técnica para Calçar e Remover Luvas Esterilizadas 
 

Técnica para Calçar e Remover as Luvas Esterilizadas 

1. Lavar as mãos 
 

 

2. Selecionar o par de luvas 
compatível com as suas mãos. 
Verificar condições do invólucro e 
abrir o pacote em local seco e limpo.  
 

   

3. Abrir o pacote de modo que os 
punhos fiquem voltados para si 
 
 

 

4. Retirar a luva esquerda (E) com a mão 
direita, pela dobra do punho. Levantá-la, 
mantendo-a longe do corpo, com os dedos 
da luva para baixo. Introduzir a mão 
esquerda, tocando apenas a dobra do punho. 

     

5. Introduzir os dedos da mão esquerda 
enluvada sob a dobra do punho da luva 
direita (D).  
 

     

6. Calçar a luva direita, desfazendo a seguir 
a dobra até cobrir o punho. 

 

7. Colocar os dedos da mão D enluvada na 
dobra do punho da luva E, repetindo o 
procedimento acima descrito. Ajustar os 
dedos de ambas as mãos 
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Remoção das luvas 

Técnica  

Remover as luvas prontamente ao término da atividade ou procedimento. É proibido tocar em 
maçanetas, puxadores de armário, apertar botões, atender telefone ou outros objetos de uso comum, 
com mãos enluvadas. As mãos podem se contaminar durante a remoção das luvas.  

 
Segure a luva mais contaminada distante da parte 
não enluvada e puxe com movimento firme sem 
soltar. 

 

Introduza os dedos da mão sem luva dentro da 
extremidade interna da luva ainda calçada 
(punho), propiciando contato direto com a 
superfície mais limpa da luva.  

 

Puxe a segunda luva de dentro para fora.  
Descarte as luvas em recipiente adequado (saco de lixo plástico branco leitoso de espessura 10 micra 
segundo NBR 9191- ABNT).  
Lave as mãos imediatamente após a retirada das luvas. O uso de luvas não exclui a lavagem das 
mãos. 
 

 

 


