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INTRODUÇÃO
A Equipe de Vigilância de Serviços e Produtos de Interesse à Saúde da
Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da (Secretaria Municipal da Saúde de Porto
Alegre) verificou, através de vistorias nos hospitais e de contatos com profissionais e
usuários dos serviços de saúde da cidade, a existência de número expressivo de casos
de infecção por Acinetobacter na cidade. A partir desta constatação, e da compreensão
de que a resistência microbiana é um problema de saúde pública que não pode ser
resolvido isoladamente pelas instituições, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto
Alegre organizou em maio de 2007 a estruturação de uma força-tarefa envolvendo
técnicos que atuam no controle de infecções hospitalares dos 26 hospitais da cidade de
maneira a desenvolver estratégias conjuntas com o objetivo de identificar a dimensão do
problema e traçar estratégias para o seu controle.
As direções das instituições e os profissionais que atuam nos serviços de controle
de infecção atenderam ao convite da Secretaria da Saúde e compuseram um grupo de
trabalho com várias atividades, inclusive a de elaborar o Manual de Orientação para o
Controle da Disseminação do Acinetobacter resistente a carbapenêmicos. O Manual é
destinado a profissionais das áreas de controle de infecção, microbiologia, epidemiologia
e assistência à saúde que atuem em Hospitais, serviços de Remoções, Atenção
Domiciliar, instituições de Longa Permanência de Idosos, serviços de Diagnóstico, entre
outros, e se propõe a compartilhar os conhecimentos acumulados pelas instituições e
pelos profissionais que participaram da sua elaboração, orientando medidas para a
identificação e o controle deste microorganismo multirresistente.
Entre outras iniciativas, implantou, a partir de 1º de julho de 2007, ficha de
notificação de casos de pacientes portadores da bactéria em questão. Trata-se da
primeira experiência local de notificação e registro de casos de pacientes portadores de
microrganismos multirresistentes. Entretanto, cabem iniciativas visando aperfeiçoar o
sistema de notificação. Estas incluem a elaboração de indicadores de maneira a permitir
uma melhor compreensão acerca da magnitude do problema em cada instituição, permitir
a comparabilidade entre unidades ou instituições, etc. Há que se estabelecer a distinção
entre indivíduos colonizados e infectados, identificar e caracterizar os fatores de risco
para a colonização ou infecção. Além disso, a existência de sistemas de vigilância
epidemiológica e de informação estruturados e organizados é condição sine qua non para
que se possam estimar adequadamente as taxas e definir limiares de surto, por exemplo.
A experiência de constituição do grupo de trabalho resultou em uma ação
colaborativa entre o conjunto dos hospitais da cidade e dos profissionais que trabalham
com controle de infecção, com a participação da Associação Gaúcha de Profissionais em
Controle de Infecção, que qualificou e potencializou enormemente a capacidade técnica
de atingir os objetivos. Ações como esta demonstra que é possível construir estratégias
de enfrentamento de problemas de saúde pública que colaborem para a preservação da
saúde do conjunto da população da cidade.

Equipe de Vigilância de Serviços e Produtos de Interesse à Saúde
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E MICROBIOLÓGICOS
Os microorganismos do gênero Acinetobacter são bacilos Gram-negativos, que se
apresentam como coco-bacilos na fase estacionária de crescimento e em meios não
seletivos, imóveis, aeróbios estritos, não formadores de esporos, não fermentadores da
glicose, oxidase negativos e catalase positivos. Várias espécies de Acinetobacter já foram
reconhecidas e descritas: Acinetobacter calcoaceticus, A. baumannii, A. haemolyticus, A.
junii, A. johnsonii, A. lwoffii, A. radioresistens e outras espécies não denominadas.
Recentemente, duas novas espécies foram descritas e denominadas como A. ursingii sp.
nov. e A. schindleri sp. nov. Dentre as espécies descritas, Acinetobacter baumannii tem
sido a mais encontrada em amostras clínicas, especialmente relacionada com infecções
hospitalares (IHs); A. haemolyticus, A. junii, A. johnsonii e A. lwoffii têm sido encontrados
como habitantes naturais da pele ou outros sítios humanos; A. calcoaceticus, A. lwoffii e
A. radioresistens no ambiente. As novas espécies A. ursingii sp. nov. e A. schindleri sp.
nov. têm sido identificadas em amostras clínicas, causando infecções hospitalares, mas
em número pouco significativo.
Acinetobacter sp pode desenvolver-se em superfícies, necessitando de poucas
condições para seu crescimento, já que utiliza uma larga variedade de substratos como
fontes de carbono. Acinetobacter sp foi isolado do solo e água em 1968 e ainda hoje é
encontrado como habitante natural de águas. Apesar da preferência das bactérias Gramnegativas por ambientes úmidos, Acinetobacter sp pode sobreviver em locais secos,
como chão, colchões, mesas, luvas, termômetros, fluxômetros, travesseiros e materiais
de fórmica, como prontuários, por até 13 dias. Acinetobacter baumannii pode ter alto grau
de hidrofobicidade, com capacidade de aderir a plásticos, inclusive superfícies de
cateteres, tubos endotraqueais e outros materiais desse tipo. Acinetobacter sp também
pode ser encontrado em fontes úmidas no ambiente hospitalar, tais como válvulas e
circuitos de ventiladores mecânicos, umidificadores e leite humano proveniente de bancos
de leite.
Adultos normais, entre eles profissionais da saúde, podem estar esporadicamente
colonizados na pele, cavidade oral, nasofaringe, trato respiratório, gastrointestinal e
vaginal com espécies de Acinetobacter. A colonização muitas vezes precede a ocorrência
de infecção, especialmente em pacientes hospitalizados, debilitados e submetidos a
procedimentos invasivos.
Acinetobacter sp é relativamente não virulento e, até que se saiba melhor, não
possui toxinas específicas ou habilidade em sobreviver intracelularmente. Colonização da
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pele e mucosas é mais comum do que infecção, e a invasão de tecidos é limitada, quando
as defesas do hospedeiro estão intactas. Pacientes hospitalizados, debilitados,
submetidos a procedimentos invasivos e terapêutica antimicrobiana de amplo espectro,
especialmente os internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), são os
hospedeiros ideais para infecções por Acinetobacter sp.
São causadores tanto de infecções comunitárias como hospitalares, incluindo
respiratórias, bacteremias, infecções relacionadas a cateteres intravasculares, meningites,
osteomielites, peritonites, endocardites, infecções oculares, urinárias, cirúrgicas, em
queimaduras e outras feridas cutâneas.
Vários surtos de infecção hospitalar por Acinetobacter sp foram descritos na
literatura, especialmente em UTIs, alguns com fontes como circuitos, válvulas e
umidificadores de ventiladores mecânicos, ambús, termômetros, luvas, transdutores de
cateteres, fluxômetros, nutrição parenteral, tocólise intravenosa, mãos, nebulizadores de
grande volume, travesseiros e outros. As IHs causadas por Acinetobacter sp,
especialmente em pacientes de UTI, têm sido associadas a altos índices de gravidade e
mortalidade.

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA
A escolha do tratamento antimicrobiano deve considerar a história do paciente, a
síndrome clínica e os testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Há escassos ensaios
clínicos randomizados controlados avaliando a terapia antimicrobiana empírica para
bacilos gram-negativos e – entre estes – o Acinetobacter. A terapia antimicrobiana deve
considerar os dados de resistência bacteriana de cada instituição. Ainda que haja poucos
ensaios clínicos controlados, alguns estudos sugerem que o uso de ampicilina-sulbactam
em altas doses no tratamento de Acinetobacter sp. multirresistente apresenta resultados
equivalentes a carbapenêmicos

mesmo em pneumonias associadas à ventilação

mecânica de início tardio, razão pela qual esse antimicrobiano tem sido utilizado como
opção para tratamento dessa bactéria, o que permite evitar o uso de carbapenêmicos.
Convém salientar que tem havido resistência crescente do Acinetobacter sp. a ampicilinasulbactam, Nestes casos, os antimicrobianos carbapenêmicos são normalmente
considerados como a última alternativa para o tratamento de escolha de infecções
causadas por Acinetobacter sp, principalmente com a emergência de resistência a outros
β-lactâmicos, aos aminoglicosídeos e fluorquinolonas.
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Diferentes mecanismos estão envolvidos com a resistência aos β-lactâmicos, como
produção de β-lactamases codificadas pelo cromossoma ou por plasmídios, baixa
permeabilidade da membrana externa, perda de porinas, alterações nos sítios de ligação
e bombas de efluxo.
A resistência específica aos carbapenêmicos está relacionada à perda de porinas,
mas de forma mais significativa, à produção de β-lactamases da classe B (metalo-βlactamases) e da classe D (carbapenemases -oxacilinases) de Ambler.
Durante a última década, o tratamento dessas infecções tem se tornado crítico, em
função do surgimento de cepas multirresistentes associadas à contaminação de
equipamentos hospitalares ou contaminação cruzada pelas mãos colonizadas da equipe
assistencial. A emergência da resistência aos carbapenêmicos tem limitado as opções
terapêuticas para o tratamento dessas infecções a ampicilina-sulbactam e polimixinas.
Além disso, alguns estudos têm mostrado que a concentração inibitória mínima da
colistina para os isolados de Acinetobacter sp resistentes aos carbapenêmicos tem-se
elevado o que representa uma situação crítica já que as polimixinas representam a última
opção terapêutica para o tratamento dessas infecções.
A

importância

de

uma

abordagem

regional

no

controle

de

bactérias

multirresistentes foi avaliada também em estudos usando modelos matemáticos
estocásticos. Os autores consideraram a dinâmica de transmissão destas bactérias em
modelos populacionais que utilizavam interações entre diversos ambientes (hospitais,
asilos e comunidade) e a presença de pacientes colonizados transitando entre estes
ambientes, e sugerem que o controle de organismos multirresistentes em hospitais
isolados não será efetivo sem um mecanismo de coordenação regional.
Landman

e

colaboradores

relataram

surto

de

Acinetobacter

baumannii

multirresistente e Pseudomonas aeruginosa no bairro de Brooklyn, Nova Iorque, onde um
clone único de Acinetobacter baumannii multirresistente determinou 62% dos 400
pacientes em 15 hospitais, em episódio que teve três meses de duração em 1999.
Segundo o estudo, a taxa de resistência aos carbapenêmicos em relação aos casos de
Acinetobacter baumannii multirresistente esteve associada ao uso de cefalosporinas em
cada hospital.
Assim, o aumento da freqüência de infecções hospitalares associadas a espécies
de Acinetobacter e o rápido desenvolvimento de resistência destes organismos, vêm
representando um grave problema de saúde pública. A. baumannii tem múltiplos
mecanismos de resistência aos antimicrobianos, e principalmente os relacionados aos
carbapenêmicos precisam ser amplamente conhecidos, para que assim, apoiado pelo
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conhecimento da epidemiologia local das infecções, seja estabelecido o controle deste
microorganismo que tem se propagado de modo endêmico. Deste modo, torna-se
imprescindível a avaliação das amostras de Acinetobacter sp resistentes aos
carbapenêmicos isoladas nos hospitais do município de Porto Alegre, para que medidas
de controle possam ser adotadas de modo a conter a disseminação e emergência da
resistência.

DEFINIÇÃO DE CASO
A definição de microorganismos em Pan-resistente ou Multirresistente está
diretamente relacionada com os antimicrobianos testados e com a epidemiologia local das
infecções. Deste modo, as definições que seguem abaixo consideraram as características
da nossa cidade.
Pan-Resistente: Resistente a todos os antimicrobianos testados(de acordo com as
recomendações do CLSI).
Multirresistente:

Sensível

a

polimixina,

susceptibilidade

variável

a

ampicilina/sulbactam (ou outra associação com sulbactam) e a doxiciclina e resistente aos
carbapenêmicos.

FORMAS DE TRANSMISSÃO
A transmissão de infecção dentro dos hospitais requer três elementos:
Uma fonte de microrganismos infectantes
Um hospedeiro suscetível
Formas de transmissão para os microrganismos

FONTE
Fontes humanas para microrganismos infectantes em hospitais podem ser
pacientes, equipe, ou, em algumas ocasiões, visitantes e podem incluir pessoas com
doença aguda, pessoas no período de incubação de uma doença, pessoas que são
colonizadas por agente infeccioso, mas que não tem doença aparente, ou pessoas que
são carreadores crônicos de um agente infeccioso. Outras fontes de microrganismos
infectantes podem ser a flora endógena dos próprios pacientes, a qual pode ser difícil de
controlar, e objetos do ambiente inanimado que tenham sido contaminados, incluindo
equipamentos e medicamentos.

HOSPEDEIRO
A resistência aos microrganismos patogênicos é muito variável na população.
Algumas pessoas podem ser imunes à infecção ou serem capazes de resistir à
colonização por agentes infecciosos; outros expostos ao mesmo agente podem
estabelecer uma relação comensal com o agente infectante e tornarem-se carreadores
livres de sintomas; outros ainda podem desenvolver a doença clínica. Fatores do
hospedeiro, como idade, doença de base, certos tratamentos com antimicrobianos,
corticóides ou outros agentes supressores, irradiação e quebras nos mecanismos
primários de defesa causados por fatores como cirurgias, anestesia, trauma e
procedimentos invasivos podem tornar os pacientes mais suscetíveis à infecção.

TRANSMISSÃO
Os microrganismos são transmitidos nos hospitais por algumas rotas, e um mesmo
microrganismo pode ser transmitido por mais do que uma rota. Existem cinco principais
rotas de transmissão: Contato, Gotículas, Aérea, Veículo comum, e Vetor. Tendo em vista
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que a principal forma de transmissão de microorganismos nos hospitais, dentre eles o
Acinetobacter sp, ocorre por contato, será abordada somente essa rota.
TRANSMISSÃO POR CONTATO
O mais importante e freqüente modo de transmissão das infecções hospitalares é
dividido em dois subgrupos: a) transmissão por contato direto e, b) transmissão por
contato indireto.
a) A transmissão por contato direto envolve um contato direto de superfícies
corporais e transferência física de microrganismos entre um hospedeiro suscetível
e uma pessoa infectada ou colonizada; como a que ocorre quando uma pessoa
muda um paciente de decúbito, realiza um banho no leito ou executa outras
atividades de cuidados com pacientes que requeiram contato pessoal direto.
Transmissão por contato direto pode também ocorrer entre dois pacientes com um
servindo de fonte do agente infeccioso e o outro como hospedeiro suscetível.
b) A transmissão por contato indireto envolve o contato de um hospedeiro
suscetível

com

um

objeto

inanimado

contaminado,

como

instrumentos

contaminados, agulhas, ou coberturas de curativos, ou mãos contaminadas que
não foram higienizadas e luvas que não foram trocadas entre pacientes.
Ressalta-se que a principal forma de transmissão dos microrganismos, assim como
para Acinetobacter sp carbapenêmicos resistentes é através das mãos dos profissionais
da saúde que se colonizam pelo contato direto com pacientes ou com material
contaminado.
A contaminação de superfícies do ambiente constitui-se um reservatório importante
de Acinetobacter sp carbapenêmicos resistente. Antes da manifestação da infecção, o
paciente passa por alguns estágios que incluem, além da aquisição da cepa, um período
variável de colonização. Tanto o paciente infectado quanto colonizado pode transmitir o
microrganismo a pacientes, funcionários ou superfícies do ambiente.

MEDIDAS DE BLOQUEIO EPIDEMIOLÓGICO

PRECAUÇÕES PADRÃO
A implementação das precauções padrão (PP) é a primeira estratégia para o
sucesso na prevenção de infecções cruzadas. Estas são preconizadas para assistir a todo
e qualquer paciente.
A adesão às precauções padrão reduz o risco de transmissão de microrganismos
que possam estar presentes no sangue, fluidos corporais, secreções e excreções (exceto
suor), mucosas e pele não íntegra. As medidas preconizadas incluem:
• Higienização de mãos;
• Cuidados no descarte de artigos perfurocortantes;
• Uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) conforme risco de
contato de material biológico com o profissional de saúde;
• Cuidados com artigos, roupas, equipamentos e superfícies.
HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS
A prática de higienização das mãos é a mais relevante medida de precaução no
combate a disseminação de agentes infecciosos desde a época do médico hungaro,
Ignaz Semmelweis em 1846.
Sendo as mãos dos profissionais de saúde a maior via de transmissão de
microorganismos durante a assistência, a higiene das mãos tornou-se a medida individual
mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções
nosocomiais.
Lavagem com água e sabão
A lavagem das mãos com água e sabão deve obedecer às seguintes indicações:
• Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e
outros fluídos corporais;
• Após ir ao banheiro;
• Antes e depois das refeições;
• Ao iniciar turno de trabalho;
• Antes do preparo de alimentos;
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• Antes do preparo e manipulação de medicamentos;
• Nas situações descritas a seguir para solução alcoólica.
Uso de solução alcoólica
Higienizar as mãos com anti-séptico alcoólico somente quando não estiverem
visivelmente sujas.
Indicação:
• Antes e após contato com paciente;
• Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos
invasivos;
• Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não
requeiram preparo cirúrgico;
• Após risco de exposição a fluídos corporais;
• Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, durante
o cuidado com o paciente;
• Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente
próximas ao paciente;
• Antes da colocação de luvas e após remoção das mesmas.
IMPORTANTE: O uso de anti-sépticos associados a detergentes se destina à
higienização das mãos e degermação da pele, sendo indicado nos casos de precaução
de contato recomendada para pacientes portadores de microorganismos multirresistentes.

CUIDADOS NO DESCARTE DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES
Os artigos perfurocortantes devem ser manipulados com cuidado e segurança, a
fim de evitar acidentes. Recomenda-se:
• Nunca recapar agulhas ou scalpes;
• Nunca remover agulhas das seringas;
• Não dobrar agulhas;
• Colocar sempre artigos perfurocortantes em recipientes próprios de
paredes rígidas.

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
Utilizar EPI sempre que houver risco de contato com material contaminado e em
procedimentos que possam gerar respingos de sangue, fluidos corporais, secreções ou
excreções.
Luvas
As luvas são usadas por três importantes razões nos hospitais: 1) prover uma
barreira de proteção e prevenir contaminação grosseira das mãos quando em contato
com sangue, fluídos corporais, secreções, excreções, membranas mucosas e pele não
intacta, 2) reduzir a possibilidade de que microrganismos presentes nas mãos da equipe
sejam transmitidos aos pacientes durante procedimentos invasivos ou outros cuidados
dispensados aos pacientes que envolvam contato com as membranas mucosas ou pele
não intacta e 3) reduzir a possibilidade de que as mãos da equipe, contaminadas com
microrganismos de um paciente ou de um fômite, possam transmitir estes microrganismos
a outro paciente; nessa situação as luvas devem ser trocadas entre contatos com
diferentes pacientes e as mãos devem ser higienizadas após sua remoção.
O uso de luvas não exime a necessidade da higiene das mãos porque as luvas
podem ter pequenos e inaparentes defeitos ou rasgarem-se durante o uso e as mãos
podem ser contaminadas durante a remoção das mesmas.

IMPORTANTE: A falha na troca das luvas entre contatos com diferentes pacientes
é responsável pela transmissão cruzada de infecções e microorganismos.

Máscara cirúrgica, protetor facial e protetor ocular
Vários tipos de máscaras e protetores de face são usados sozinhos ou em
combinação para prover proteção de barreira. Uma máscara que cubra tanto a boca ou o
nariz ou um protetor de face devem ser usados pela equipe hospitalar durante
procedimentos e atividades de cuidados com pacientes que podem gerar respingos ou
aerossóis de sangue, fluídos corporais, secreções ou excreções para prover proteção à
membrana mucosa dos olhos, nariz e boca da transmissão por contato de patógenos.
Uma máscara cirúrgica é geralmente usada pela equipe do hospital para proteção contra
o espalhamento de gotículas grandes que são transmitidas por contato próximo e
geralmente alcançam apenas curtas distâncias (até 1 metro) desde o paciente infectado
que esteja tossindo ou espirrando.
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Avental
Vários tipos de aventais e aparatos protetores são usados para fornecer uma
barreira de proteção e reduzir as oportunidades para a transmissão de microrganismos
nos hospitais. Aventais são usados para prevenir a contaminação das roupas e proteger a
pele da equipe de exposição a sangue e ou fluídos corporais. Aventais impermeáveis a
líquidos, protetores de pernas, botas ou propés propiciam maior proteção à pele quando
respingos ou grandes quantidades de material infectante são antecipados.
Aventais também são usados pela equipe durante os cuidados com pacientes
infectados com microrganismos epidemiologicamente importantes para reduzir a
oportunidade de transmissão de patógenos, dos pacientes ou de itens em seu ambiente,
a outros pacientes ou outros ambientes; quando os aventais são usados com este
propósito, eles devem ser removidos antes da saída do quarto do paciente e as mãos
devem ser higienizadas. Dados adequados no que se refere à eficácia do uso de aventais
para este propósito, entretanto, não estão disponíveis.
CUIDADOS COM ARTIGOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES
Deve-se manusear equipamentos e artigos sujos com matéria orgânica de maneira
que evite exposição da pele e mucosas, contaminação da roupa e transferência de
microrganismos para pacientes e meio ambiente. A reutilização em outro paciente deve
ser precedida de limpeza, desinfecção ou esterilização. Os artigos de uso único devem
ser descartados imediatamente após o uso, em local apropriado. Artigos reutilizáveis
devem ser conduzidos diretamente ao local de limpeza, observando o fluxo para evitar
disseminação ambiental.
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PRECAUÇÕES DE CONTATO
As medidas de bloqueio epidemiológico recomendadas são as precauções de
contato, com a utilização de barreiras físicas (luvas e aventais) entre o material infectante
e o profissional de saúde.
• Usar luvas para contato com material infectante (sangue/secreções e
líquidos corporais) e qualquer superfície ao redor do paciente (leito e grades,
mesa de cabeceira, etc). Ao retirá-las, lavar as mãos;
• Usar avental único, individual e de manga longa, para prestar
cuidados ao paciente quando tocá-lo ou ao encostar-se em qualquer superfície.
Descartá-lo antes de deixar o quarto; usar também avental no paciente para o
transporte do mesmo pelo hospital, ao encaminhá-lo para exames ou
procedimentos;
• Usar barreiras apropriadas para contenção de drenagens (por
exemplo, curativo fechado);
• Itens como estetoscópios e esfigmomanômetros devem ser de uso
exclusivo do paciente ou sofrer desinfecção prévia com álcool 70% antes de
serem utilizados em outro paciente;
• Manusear a roupa de cama e do paciente de maneira a evitar
disseminação de microrganismos para outros pacientes/profissionais ou
superfícies do ambiente. Portanto não devem ser sacudidas, depositadas sobre
superfícies de equipamentos ou materiais, contato com paredes e pisos. Devem
ser acondicionadas em hamper, respeitando o limite do volume do saco coletor
(não exceder 80% do volume para permitir fechar o saco). Acondicionar em
saco plástico sempre que houver presença de sangue, secreções e excreções
(sujidade pesada);
• Notificar a área que recebe o paciente para a instituição das medidas
preventivas;
• Após o retorno do paciente ao quarto, realizar desinfecção imediata
da cadeira ou maca utilizada no transporte.
ALOCAÇÃO DE PACIENTES COLONIZADOS / INFECTADOS
Tanto pacientes colonizados ou infectados com Acinetobacter sp resistente a
carbapenêmicos devem preferencialmente ser colocados em isolamento (quarto individual
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com banheiro), na premissa de haver maior adesão na Precaução de Contato durante a
assistência aos pacientes. Na indisponibilidade de quartos individuais, pode-se agrupar no
mesmo quarto / enfermaria com banheiro pacientes portadores do microrganismo em
questão (coorte de pacientes). Na impossibilidade de destinar um banheiro exclusivo a
estes pacientes, as eliminações deverão ser realizadas exclusivamente em comadre e
papagaio, sendo estes de uso exclusivo deste paciente.
DURAÇÃO DAS MEDIDAS
O fato do Acinetobacter sp ser um germe resistente e um colonizante da pele, os
estudos têm demonstrado que esta colonização pode permanecer por muitos meses
mesmo após o tratamento da infecção. Culturas de materiais clínicos e swabs de pele
podem aparecer como negativos após o tratamento, porém os pacientes com severas
doenças de base, com dispositivos invasivos e em uso de antimicrobianos dificilmente se
descolonizam mantendo-se portadores assintomáticos em risco de desenvolver nova
infecção pelo mesmo germe e de transmitir para outros indivíduos. Assim, as medidas de
bloqueio devem permanecer durante toda a internação hospitalar.
Em caso de reinternação em período superior a 6 a 12 meses, e o paciente
permanecendo sem fatores de risco para colonização e sem internação em instituição de
saúde, pode-se realizar culturas de vigilância para verificar status de colonizado. Se
negativo, considerar paciente descolonizado e suspender as medidas.
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CULTURAS DE VIGILÂNCIA

CULTURAS DE VIGILÂNCIA DE PACIENTES
Rotineiramente, para identificação de possíveis portadores do Acinetobacter sp.
resistente aos carbapenêmicos que provenham de outras instituições, recomenda-se a
coleta de swabs a todos os pacientes que tenham hospitalização prévia nos últimos 90
dias oriundos de outros hospitais, serviços de hemodiálise e clínicas geriátricas. Até que
se tornem conhecidos os resultados dos exames bacteriológicos, estes pacientes devem
permanecer submetidos a medidas de precauções de contato com uso de avental e luvas
para a assistência. As precauções serão descontinuadas caso os resultados sejam
negativos. Costuma-se realizar a mesma rotina para vigilância de Staphylococcus aureus
resistente a meticilina e Enterococcus sp. resistente a vancomicina.
Considerando que há escassas evidências sustentando a adoção de estratégias de
vigilância da colonização por Acinetobacter sp., tendo em vista a baixa sensibilidade deste
método, a realização de culturas de vigilância de rotina em todos os pacientes que
ingressam e permanecem nas unidades de um hospital são recomendadas apenas em
situações de surto e para fins de pesquisa. Além disso, não estão claros quais os sítios
devem ser pesquisados em pacientes colonizados, nem o número de amostras adequado,
pois a sensibilidade e a especificidade desse tipo de estratégia não estão bem definidas.
Em situações de surto, os critérios para coleta de culturas para identificação de possíveis
portadores do germe podem considerar:
• Todos os pacientes com alta e que não foram identificados como
portadores da bactéria (colonizados ou infectados) durante sua permanência na
instituição, exceto os pacientes que permanecerem menos de 48 horas no
hospital;
• Pacientes que evoluam para o óbito em menos de 48h também não
serão incluídos na coleta;
• Todos os pacientes com exames coletados devem manter precauções
de contato para MR (uso de aventais, luvas, higienização das mãos,
desinfecção das superfícies e equipamentos com álcool, etc) até a liberação de
resultados negativos.
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AMOSTRAS A SEREM COLETADAS DE PACIENTE
Passar um swab na seguinte seqüência: pele da testa, fossa
antecubital bilateral, axilas e região inguinal bilateral. Passar o swab na
AMOSTRA 1

PELE

pele da região da testa que fica junto à implantação dos cabelos. Caso o
paciente apresente lesões de pele, o swab deve ser passado também
sobre as mesmas.

AMOSTRA 2

PERIANAL

AMOSTRA 3

FARINGE

Passar o swab na região perianal
Passar o swab na faringe junto às amídalas. Caso o paciente
esteja entubado, substitua o swab da faringe por aspirado traqueal.
Passar o swab na pele em torno do sítio de inserção do cateter

SÍTIO DE

AMOSTRA 4

INSERÇÃO DO

vascular central. Caso o paciente tenha mais de um cateter, passe o swab

CATETER

no cateter mais utilizado. Não aplicar o swab em mais de um sítio de

VASCULAR

cateter.

CENTRAL
OBSERVAÇÃO

Paciente com ferida operatória apresentando hiperemia e secreção deve ter um quinto swab
especificamente coletado nesse local.

Quadro 1: Amostras a serem coletadas de pacientes em culturas de vigilância

CULTURAS DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTE
As culturas de vigilância em ambiente somente devem ser realizadas em situações
de surtos hospitalares visando identificar potenciais focos de disseminação ambientais.
Não há estudos documentando adequadamente a realização de estratégias dessa
natureza em relação ao Acinetobacter sp. Não há benefício na realização desse tipo de
cultura rotineiramente.
Em situações de surto, os fatores comuns entre os pacientes devem ser
pesquisados e, nesse caso, culturas desses locais e/ou equipamentos devem ser
realizadas.
Alguns exemplos de fontes comuns:
• Aparelho móvel de RX e chassis;
• Outros aparelhos móveis (ecografia, eletros, etc);
• Ventilômetros;
• Aparelhos de ventilação mecânica e seus acessórios;
• Dispositivos manuais de suporte ventilatório (“Ambu”);
• Nebulizadores;
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• Válvulas de oxigênio, ar comprimido, etc.;
• Estetoscópios, esfigmomanômetros, termômetros;
• Aparelhos de mobilização de pacientes (“eleve”);
• Frascos medidores de diurese e outras drenagens;
• Sabões, anti-sépticos, álcool, pias, torneiras, dispensadores;
• Máquinas de hemodiálise, seus acessórios e conexões;
• Prontuários, pastas, pranchetas;
• Colchões, travesseiros;
• Superfícies próximas ao paciente (grades da cama, mesa de refeição,
etc);
• Monitores cardíacos;
• Bombas de infusão;

CULTURAS DE VIGILÂNCIA DE PROFISSIONAIS
Culturas de vigilância visando identificar a presença da bactéria entre profissionais
de saúde podem ser realizadas eventualmente como parte da estratégia de investigação
de surtos. Entretanto, cabe salientar que há escassos estudos sustentando iniciativas
dessa natureza, além de haver aspectos éticos e ocupacionais implicados que devem ser
cuidadosamente considerados a priori. Além disso, não está claro qual a melhor
estratégia de realização de culturas de vigilância visando identificar a presença da
bactéria entre profissionais de saúde e – principalmente – se os mesmos representam a
fonte do problema, são vetores ou a conseqüência do surto. Além disso, não está claro se
profissionais de saúde identificados como colonizados por Acinetobacter sp. oferecem
risco adicional aos pacientes e se esta condição deva ser passível de adoção de
estratégias de erradicação.
AMOSTRAS A SEREM COLETADAS DE PROFISSIONAIS

AMOSTRA 1

PELE

Pressionar as digitais dos dedos de ambas as mãos em uma placa
contendo meio de cultura especifico para Acinetobacter sp.
Umidificar o swab com soro fisiológico estéril e introduzir o swab

AMOSTRA 2

NASAL

através da narina, com movimentos circulares, profundamente, o mais
próximo das coanas.

Quadro 2: Amostras a serem coletadas de profissionais em culturas de vigilância

TRATAMENTO ANTIMICROBIANO
Os únicos antimicrobianos para os quais há literatura sugerindo eficácia
semelhante à dos carbapenêmicos em infecções graves por Acinetobacter sp são
sulbactam e as polimixinas (colistina e polimixina B). Pela notória maior toxicidade e por
terem atividade também contra Pseudomonas multirresistente, as polimixinas devem ser
reservadas como a última opção. Assim, se o Acinetobacter for sensível ao sulbactam, o
tratamento preferido é com ampicilina-sulbactam ou amoxicilina-sulbactam em altas
doses. Para ampicilina-sulbactam a dose usual é de 12 g/dia (8 g de ampicilina, 4 g de
sulbactam), mas na literatura há descrição de até 36 g/dia (24 g de ampicilina e 12 g de
sulbactam) com boa tolerabilidade.
Se o germe for resistente ao sulbactam ou na ausência de melhora clínica na
vigência de tratamento com ampicilina-sulbactam, o tratamento deve ser feito com
colistina ou polimixina B nas doses máximas toleradas pelo paciente. Em caso de
pneumonias é possível considerar o uso associado por via inalatória: colistina, 75 mg em
SF, volume final de 4 ml, duas vezes ao dia; polimixina B, 20 a 25 mil unidades/kg/dia em
SF (concentração não deve exceder 100 mil U/ml), em 4 administrações ainda que
existam escassos relatos sustentando o benefício dessa estratégia.
Doxiciclina é um antibiótico para o qual os Acinetobacter freqüentemente mostram
sensibilidade in vitro, e há alguns relatos de uso clínico com bons resultados. No entanto,
esse antimicrobiano só está disponível, no nosso meio, na apresentação para uso oral
(drágeas ou comprimidos solúveis), podendo ter a biodisponibilidade diminuída em
pacientes graves. Recomendamos que, nesses casos, seja usada em associação com
outro fármaco ativo, sempre que possível.
Rifampicina é um antimicrobiano que muitas vezes demonstra atividade in vitro
contra Acinetobacter, mas, se usada em monoterapia, ocorre resistência durante o
tratamento. Assim, se empregada, deve ser em associação com outro fármaco ativo.
Infelizmente também só está disponível para uso oral.
Tigeciclina é um antimicrobiano para o qual o Acinetobacter é freqüentemente
sensível e existem relatos pequenos de eficácia em infecções graves por esse germe.
Entretanto, não há ensaios clínicos controlados documentando o benefício e a segurança
do uso de tigeciclina em infecções causadas por Acinetobacter sp. multirrresistente ou
pan-resistente Está disponível por via parenteral, sendo uma alternativa terapêutica
quando há multirresistência, efeitos adversos ou falha do sulbactam e da polimixina B. No
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entanto, convém enfatizar que já existem vários relatos de resistência à tigeciclina a
isolados de Acinetobacter sp mesmo em ambientes sem uso prévio. Além disso, há casos
de pacientes que desenvolveram infecção por Acinetobacter sp. na vigência de uso de
tigeciclina. Cabe ressaltar que não há padronização para realização do teste de
sensibilidade por disco-difusão para tigeciclina em relação ao Acinetobacter sp no Control
Laboratory Standard Institute, condição que impede uma avaliação in vitro.

DESCOLONIZAÇÃO
Não há evidências de que algum processo de descolonização seja efetivo.

VISITANTES E ACOMPANHANTES / CUIDADORES
As visitas hospitalares devem ser restritas a familiares e acompanhantes com
maior vínculo ao paciente. Sugere-se que em unidades de internação, seja liberada a
entrada de no máximo dois por vez; em UTIs, no máximo um por vez.
A entrada de visitantes e acompanhantes imunocomprometidos, bem como
crianças, deve ser restringida, pelo risco destes se colonizarem ou infectarem com
Acinetobacter sp.
A equipe deverá orientar e supervisionar visitantes e cuidadores quanto a
higienização das mãos com água e anti-séptico degermante ou solução alcoólica na
chegada à unidade, antes e após qualquer contato com o paciente e superfícies próximas
ao seu leito e imediatamente antes de deixarem o quarto ou unidade.
Recomenda-se o uso do avental e luvas para os acompanhantes ou cuidadores
que irão permanecer por um tempo maior no ambiente e terão maior contato com o
paciente durante o auxílio na assistência.

IMPORTANTE: A equipe da unidade deverá orientar e supervisionar familiares e
cuidadores a não entrar em contato com outros pacientes internados.

HIGIENE DO AMBIENTE
Embora o ambiente ocupe papel secundário na transmissão das Infecções
Hospitalares, quando consideramos o Acinetobacter sp, o ambiente inanimado pode ser
reservatório e fonte deste agente.
A higienização ambiental exerce importante papel no controle da transmissão deste
microorganismo, sendo a desinfecção ambiental relevante e o rigor na técnica,
imprescindível.

CONCEITOS

LIMPEZA
É a remoção de sujidade do piso, paredes, teto, mobiliário e equipamentos,
utilizando-se água e detergente. Esse processo é fundamental para que a desinfecção se
processe adequadamente. A literatura demonstra que a limpeza mecânica com
detergente elimina 80% dos microrganismos e que os desinfetantes eliminam cerca de
90% a 95% destes.
DESINFECÇÃO
É o processo de destruição de microrganismos patogênicos na forma vegetativa
existente em superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes químicos ou físicos.
LIMPEZA CONCORRENTE
É realizada diariamente, ou quando necessário, em todas as unidades, inclusive na
presença do paciente. Inclui e limpeza do piso, mobílias acessórias, maçanetas, banheiro.
LIMPEZA TERMINAL
É realizada após alta, óbito ou transferência do paciente na unidade. Tem por
finalidade a redução da contaminação do ambiente, bem como a preparação segura e
adequada para receber um novo paciente. Inclui, além dos itens citados na Limpeza
Concorrente, teto, parede, janelas, portas.
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LIMPEZA DE MANUTENÇÃO
Limita-se ao piso, banheiros e esvaziamento de lixo em áreas de grande fluxo de
pessoal e procedimentos, sendo realizada três períodos ao dia (manhã, tarde e noite),
conforme a necessidade, através de rotina e vistoria contínua.

ROTINAS DE HIGIENE DO AMBIENTE
As superfícies devem obedecer às rotinas de limpeza e/ou desinfecção
contempladas no quadro abaixo:
Técnica / Método
Quarto / Enfermaria / Unidade (CTI)
Limpeza concorrente com técnica dos
Piso
dois baldes (água, detergente líquido)
Durante a limpeza concorrente
Maçaneta
através de desinfecção
Limpeza Terminal com técnica dos
dois baldes (água, detergente líquido)
Paredes, teto,
portas e janelas
Parede da
cabeceira e de
áreas próximas ao
paciente
Banheiro

Periodicidade

Produtos

No mínimo 2x/dia

Detergente

No mínimo 2x/dia

Álcool 70%

Na saída do paciente
(alta/óbito) ou a cada
15dias
(longa
permanência)
Limpeza concorrente com técnica dos No mínimo 2x/dia
três baldes (água, detergente líquido
e desinfetante)

Limpeza concorrente com técnica dos No mínimo 2x/dia
três baldes (água, detergente líquido
e desinfetante)
Limpeza Terminal (paredes e teto)
com técnica dos três baldes (água, Na saída do paciente
(alta/óbito) ou a cada
detergente líquido e desinfetante).
15dias
(longa
Obs: vaso sanitário é o último permanência)
utensílio a ser higienizado/desinfetado
Durante a limpeza concorrente No mínimo 2x/dia
através de fricção mecânica com
água e sabão e posterior desinfecção
Pias e torneiras
• Limpeza do bucal da
torneira com auxílio de
escova
Superfícies e Unidade do Paciente
Desinfecção através de fricção No mínimo 2x/dia
Mesa acessória,
mecânica
(se
sujidade
visível,
bancada e cadeira
proceder a limpeza prévia)
Desinfecção através de fricção Após cada uso
Maca e cadeira de
mecânica
(se
sujidade
visível,
rodas
proceder a limpeza prévia)
Desinfecção através de fricção No mínimo 2x/dia
Grades e manivelas mecânica
(se
sujidade
visível,
proceder a limpeza prévia)
Se
cobertura
impermeável
- 1x/dia
Desinfecção através de fricção
mecânica
(se
sujidade
visível,
Colchão/cama
proceder a limpeza prévia)
Piramidal – preferencialmente de uso
único

Detergente

Detergente
Hipoclorito de
0,1% a 0,5%

sódio

Detergente

Hipoclorito de
0,1% a 0,5%

Detergente
Álcool 70%

Detergente
Álcool 70%
Detergente
Álcool 70%
Detergente
Álcool 70%
Álcool 70%

sódio
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Desinfecção através de fricção No mínimo 2x/dia
mecânica;
se
sujidade
visível,
proceder a limpeza prévia
Desinfecção através de fricção No mínimo 2x/dia
mecânica
Durante a limpeza concorrente No mínimo 2x/dia
através de fricção mecânica com
água e sabão e posterior desinfecção

Campainha
Suporte de soro

Escadinha

Álcool 70%

Álcool 70%
*
Detergente
Hipoclorito de
0,1% a 0,5%

Equipamentos
Uso individual (preferência).
Se
emborrachado,
proceder
a
desinfecção
Esfigmomanô-metro
De tecido – encaminhar para Serviço
de Lavanderia ou proteger com
compressa / malha / papel toalha
Uso individual (preferência).
Estetoscópio
Desinfecção
Uso individual (preferência).
Termômetro
Desinfecção
Limpeza / Desinfecção (conforme
Bomba de infusão e
recomendação
da
Engenharia
demais monitores
Biomédica)
Uso individual (preferência) - Limpeza
Comadre, papagaio mecânica com água quente
Uso coletivo – Limpeza mecânica
e bacia de banho
com água quente e Desinfecção
Desinfecção através de fricção
mecânica;
se
sujidade
visível,
Equipamentos
proceder a limpeza prévia.
móveis de raio-x,
Proteger chapas de raio-x com lençol
ecografia, ECG, etc.
ou
saco
plástico
e
realizar
desinfecção após o uso
Quadro 3: Rotinas de limpeza e/ou desinfecção.

Álcool 70%
Após cada uso
Semanalmente

Após cada uso

Álcool 70%

Após cada uso

Álcool 70%

No mínimo 2x/dia

Detergente
Álcool 70%

Após cada uso

Detergente

Após cada uso

Álcool 70%
Álcool 70%

OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:
• Limitar ao mínimo a quantidade de equipamentos na unidade do
paciente.
• Priorizar o uso de equipamentos de uso único e descartáveis.
• É importante certificar-se de que os equipamentos reutilizáveis
estejam limpos e sejam reprocessados adequadamente antes do uso em outro
paciente. Ressalta-se que itens de uso único devem ser descartados
apropriadamente.
• Realizar a limpeza concorrente dos quartos / enfermarias de
pacientes com Acinetobacter sp resistente à carbapenêmico por último;
• Se presença de matéria orgânica no piso ou parede, proceder à
desinfecção com hipoclorito 1%, conforme rotina da instituição.

sódio
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• Os utensílios utilizados para limpeza concorrente / terminal – baldes,
rodos deverão sofrer processo de desinfecção (fricção com álcool 70%) após
uso;
• Os panos utilizados para limpeza do quarto deverão ser desprezados
ou encaminhados à lavanderia, conforme rotina do hospital.
• Nunca utilizar o mesmo balde, rodo ou panos para a limpeza de outra
unidade / quarto sem que antes seja realizada a correta desinfecção / descarte
destes artigos.
• O funcionário do Serviço de Higienização deverá realizar Precaução
de Contato – Higiene de mãos com anti-séptico, uso de avental (desprezar após
a limpeza) e luvas de borracha desinfetadas com álcool 70% após o uso.
• A técnica dos três baldes inclui um balde com solução detergente, um
balde com água para enxágüe e um balde com solução desinfetante que deve
ser aplicada após a limpeza e enxágüe.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Não existem evidências epidemiológicas de transmissão de infecção hospitalar por
resíduos contaminados por Acinetobacter spp resistente a carbapenêmicos, com exceção
dos resíduos perfuro-cortantes ou escarificantes. O impacto ambiental desses resíduos é
ínfimo, ou seja, não oferecem risco à saúde pública. Entretanto, alguns cuidados com o
manuseio de resíduos são recomendados, para evitar contaminação de superfícies,
especialmente intra-hospitalares. Os princípios básicos devem ser seguidos como para
qualquer resíduo que possua contaminação biológica e a segregação é o ponto
importante a ser observado. Embalar os resíduos perfuro-cortantes em recipientes de
paredes rígidas e impermeáveis para evitar acidentes com os profissionais envolvidos no
manuseio desses e usar sacos plásticos resistentes que não permitam o rompimento e
extravasamento de seu conteúdo, contaminando superfícies, são medidas a serem
praticadas bem como a adequada vedação das embalagens. A segregação e embalagem
obedece a RDC 306/2004 da ANVISA, devendo ser utilizado os sacos pretos para dispor
resíduos considerados como semelhantes aos domésticos como papel higiênico, papel
toalha, lenços descartáveis, algodão, etc e sacos brancos para resíduos resultantes da
assistência à saúde, com contaminação biológica.
Não há indicação de tratamento desses resíduos, podendo ser encaminhados a
aterros sanitários (se houver licenciamento). Os resíduos laboratoriais como placas de
cultivo microbiológico e materiais de manipulação das culturas devem ser autoclavados
antes de serem encaminhados à disposição final.
Manter higienizados os locais de armazenamento interno e externo dos resíduos
para evitar afluência de pragas como insetos e roedores.
Os profissionais diretamente envolvidos no recolhimento dos resíduos devem usar
EPIs, como luvas, uniforme e, dependendo da atividade, usar também botas, máscaras e
óculos de segurança.

CUIDADOS COM ROUPAS
Manter um hamper próximo ao leito para o descarte da roupa suja. As roupas
utilizadas devem ser acondicionadas em saco de plástico dentro do hamper. Observar
para que o recolhimento seja feito com o saco cheio até 80% do seu volume para permitir
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que seja amarrado. Fechar o saco ao recolher. Para o recolhimento das roupas o
funcionário utiliza luva descartável e veste o avental ao entrar em contato com as
superfícies do quarto/leito. Descartar as luvas e avental ao sair do quarto e higienizar as
mãos com antisséptico. Não tem necessidade de identificação do saco de “isolamento”.
Toda roupa será reprocessada conforme rotina na lavanderia. O processo de
lavagem padronizado garante a desinfecção química e térmica da roupa.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
O funcionário da nutrição é o responsável pela entrega e recolhimento da dieta,
mesmo nos casos de Acinetobacter sp resistente a carbapenêmicos, devendo ter o
cuidado de recolher a dieta destes pacientes por último.
Na entrega e recolhimento da bandeja, não é necessária a utilização de aventais e
luvas, desde que o funcionário não toque nas superfícies ao redor do paciente. Higienizar
as mãos após o recolhimento.
Não é necessário que os utensílios sejam descartáveis. Podem ser recolhidos em
carro próprio e reprocessadas conforme rotina de lavadoras com detergente e água
quente.
O carro de recolhimento deve ser limpo e desinfetado com álcool 70% no Serviço
de Nutrição.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: RADIOLOGIA, ENDOSCOPIA,
ECOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA, MEDICINA NUCLEAR,
HEMODINÂMICA
Após a realização de exame em paciente com Acinetobacter sp resistente a
carbapenêmicos, deve-se proceder à desinfecção de todas as superfícies e aparelhos que
entraram em contato com o paciente. Os exames nestes pacientes, se não caracterizarem
urgência, devem ser realizados em horários de pouco fluxo de pacientes, para que a
desinfecção possa ser realizada com rigor.
Os funcionários dos serviços terceirizados devem seguir as rotinas de Precaução
de Contato, incluindo utilização de luvas e avental e higiene das mãos com antisséptico.
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HEMODIÁLISE
Pacientes colonizados / infectados com Acinetobacter sp e que se submetem à
hemodiálise, devem realizá-la preferencialmente em sala separada dos demais pacientes.
Na impossibilidade dessa conduta, é necessária a instituição das precauções de contato
na poltrona e o paciente deve ser afastado o máximo possível dos demais.
Durante a duração do procedimento, as medidas de Precaução de Contato devem
ser mantidas, e um funcionário exclusivo para este paciente deve ser disponibilizado (ou
coorte).
Após a hemodiálise, realizar desinfecção em equipamentos e artigos utilizados
nestes pacientes antes de reutilizá-los em outros pacientes (vide quadro 3); A desinfecção
de superfícies, inclusive superfície externa da máquina, pinças de clampeamento das
linhas e outros materiais de uso comum, deve ser realizada com álcool 70%; A sala
(incluindo superfícies próximas ao paciente) deve ser limpa e desinfetada após o término
da sessão.
Transportar o capilar e linhas protegidos e identificados em recipiente exclusivo ou
saco plástico até a sala de reuso, desinfetar o recipiente após o uso ou descartar o saco
plástico; reprocessar o capilar e linhas separadamente dos demais pacientes e
preferencialmente por último.
As bancadas da sala de reuso devem ser desinfetadas imediatamente após o
reprocessamento, com álcool a 70%;
A equipe deve orientar pacientes e familiares quanto às formas de transmissão e
precaução.

TRANSPLANTES
Em pacientes colonizados ou infectados por Acinetobacter sp resistente aos
carbapenêmicos, que sejam doadores de órgãos ou tecidos, a equipe assistencial destes
pacientes deverão informar a equipe de captação e receptora do órgão para avaliação de
contra-indicação.
No caso em que se efetivar um transplante onde o doador do órgão ou
tecido tenha sido identificado como colonizado ou infectado por Acinetobacter sp.
Resistente aos carbapenêmicos, o receptor deverá ser mantido em precaução e
isolamento conforme recomendação deste manual.
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TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DO PACIENTE
Ao

transportar

o

paciente

portador

de

Acinetobacter

sp

resistente

a

carbapenêmicos, existe o risco de contaminação e quebra de técnica se as
recomendações de Precaução de Contato não forem rigorosamente seguidas.
O transporte deve ser evitado. Optar, se possível, por realizar exames
complementares no leito. Se realizado fora da unidade do paciente, que o seja
preferencialmente no final do expediente.
O paciente não deve ser transportado no elevador junto com outros pacientes,
visitantes ou demais profissionais da saúde, apenas com quem o acompanha.
Se o paciente estiver em cama ou maca durante o transporte, os funcionários que o
acompanham necessitam utilizar avental e luvas, devendo ter o cuidado de não
contaminar as superfícies (por ex. botões de elevador, etc) e devem retirar os mesmos
após o auxílio. Caso o paciente deambule, ele vestirá o avental que será retirado ao
retornar para o seu leito. Certifique-se que coletores de drenagens estejam vazios e
curativos limpos externamente.
A área de destino deverá ser informada de que se trata de paciente em Precaução
de Contato, e deverá seguir as recomendações desta Precaução e as rotinas de limpeza
e desinfecção das superfícies que entraram em contato com o paciente e o ambiente (ver
item “higiene do ambiente”).
Após o transporte, deve ser realizada limpeza da maca/cadeira de rodas com água
e sabão (se presença de sujidade visível) e após desinfecção com agente desinfetante
(Álcool 70%).
Os pacientes portadores de Acinetobacter sp. multirresistente, não podem
freqüentar as áreas de recreação. Essas atividades devem ser realizadas no quarto do
paciente com brinquedos que deverão ser desinfetados após o uso.
IMPORTANTE: O funcionário que realizar o transporte do paciente, não deve tocar em
nenhuma superfície até que tenha retirado a luva e o avental. Se for necessário, realizar
desinfecção imediata da superfície com álcool 70%.

REINTERNAÇÕES NO MESMO HOSPITAL
Cada hospital poderá criar um sistema próprio para identificar pacientes que estão
reinternando e podem estar colonizados / infectados.
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Consultar lista fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde com os nomes dos
pacientes já sabidamente colonizados/infectados com Acinetobacter sp resistente a
carbapenêmicos.
Em ambas as situações, proceder à instituição das medidas de bloqueio
epidemiológico quando adequado.

INTERNAÇÃO EM OUTROS HOSPITAIS
Consultar lista fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde com os nomes dos
pacientes já sabidamente colonizados/infectados com Acinetobacter sp resistente a
carbapenêmicos. Proceder à instituição das medidas de bloqueio epidemiológico.

TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
O enfermeiro da unidade de origem deve registrar na nota de transferência a
condição

do

paciente

colonizado/infectado

com

Acinetobacter

sp

resistente

a

carbapenêmicos e comunicar o Serviço de Controle de Infecção (SCI) sobre a
transferência do mesmo.
O SCI informará ao SCI da instituição de destino a condição do paciente que está
sendo transferido, para que as precauções necessárias sejam adotadas no momento da
admissão.
Em feriados, finais de semana e na ausência do SCI, a comunicação à instituição
de destino deverá ser feita pelo enfermeiro da unidade onde o paciente encontra-se.

SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR
Quando o transporte for realizado por ambulância, estas deverão seguir as rotinas
de Precaução de Contato citadas anteriormente:
O enfermeiro da unidade onde o paciente encontra-se deve comunicar ao serviço
de remoção a condição do paciente.
O serviço de transporte deverá utilizar luvas e avental nas condições já citadas no
item “Precaução de Contato”.
Após o transporte, deverá se proceder à desinfecção das superfícies e
equipamentos, como descrito no item “Higiene do Ambiente”.
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ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) E INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA

Em pacientes colonizados ou infectados por Acinetobacter sp resistentes
aos carbapenêmicos que necessitam de cuidados invasivos e tenham indicação para
continuação/manutenção dos cuidados em instituições de longa permanência ou
assistência domiciliar (Home Care), as recomendações preconizadas neste manual
deverão ser seguidas após a alta hospitalar.

CUIDADOS NO ÓBITO
Durante o preparo do corpo, devem ser seguidas as recomendações para
Precaução de Contato. Realizar desinfecção da maca após o transporte do corpo, como
descrito no item “Higiene do Ambiente”. Realizar higienização ambiental e de superfícies
que entrarem em contato com o corpo durante o preparo e remoção. Após a remoção do
corpo, realizar higienização ambiental do necrotério conforme descrito no item “higiene do
ambiente”.

CONCLUSÃO
A emergência de microrganismos multirresistentes e, ultimamente, os panresistentes, nos remetem à reflexão e definições de atitudes em todas as atividades
executadas nos ambientes de assistência à saúde ou a eles relacionados. Os avanços
tecnológicos e o uso de antimicrobianos proporcionam redução da mortalidade, porém,
como conseqüência um aumento da morbidade e da resistência bacteriana.
A emergência do Acinetobacter sp resistente a carbapenêmicos impõe um rigor à
adesão às Precauções Padrão como medidas básicas de prevenção de transmissão de
microorganismos multirresistentes e da adoção das Precauções de Contato como
ampliação e reforço neste bloqueio.
Atitudes

conjuntas

interinstitucionais

e

de

órgãos

governamentais

são

fundamentais para o controle da disseminação da bactéria e da erradicação do surto no
município de Porto Alegre.
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ANEXO

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA MICROBIANA

ACINETOBACTER SP RESISTENTE A CARBAPENÊMICOS

A partir da constituição do grupo de trabalho com os hospitais foi identificada a
necessidade de registrar, através de ficha de notificação, os casos de infecção e
colonização por acinetobacter. As notificações passaram a ser encaminhadas, a partir de
1º de julho de 2007, à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde que codifica (coluna
da direita) e prepara os dados para tratamento estatístico.

A coleta de informações tem por objetivo a identificação de casos de infecção e
colonização ocorridos nos hospitais da cidade, bem como de seus fatores associados. A
sistematização destas informações subsidia a implantação de medidas preventivas e
corretivas para o controle do surto na cidade.

Cada um dos pacientes é identificado por um código numérico (normalmente em
seqüência), e poderá ter mais de uma notificação (ex: nº do paciente 10 e nº da
notificação 02) à medida que apresente dados novos de infecção/colonização ou para
informação sobre o desfecho.
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Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde

FICHA DE NOTIFICAÇÃO
resistência microbiana
Hospital:
Nº Paciente:
Nº Notificação:
Sexo: ( 0 ) Masculino ( 1 ) Feminino ( 9 ) Ignorado
Idade: _ _ _
Unidade Internação:
(0)UTI adultos (1)UTI pediatria (2) Emergência adultos (3) Emergência pediatria
(4) Internação clínica adultos (5) Internação clínica pediatria
(6) Internação cirúrgica adultos (7) Internação cirúrgica pediatria (8) queimados
(9) UTI Neonatal (10) Outro Qual?
Tipo Internação: ( 0 ) SUS ( 1 ) Privado ou Convênio
Data Diagnóstico: _ _ / _ _ / _ _
Data Notificação _ _ / _ _ / _ _
Tipo Amostra:
(0)sangue (1)urina (2)líquor (3)trato respiratório inferior (4)ferida operatória
(5)outro Qual?
Procedência do paciente: (0) comunidade (1) hospital
Internação últimos 90 dias (mais de 48 hs)? (0) Não (1) Sim
No mesmo hospital? (0) Não (1) Sim (8) Não se aplica
Tempo de internação até o diagnóstico ___ dias
Realizou procedimento cirúrgico na internação atual?
(0) Não (1) Sim Qual?
Fez uso de cateter venoso central (+ de 24h)
(0) Não (1) Sim
Fez uso de cateter vesical (+ de 24h)
(0) Não (1) Sim
Fez uso de ventilação mecânica (+ de 24h)
(0) Não (1) Sim
Tipo Notificação: (0) Infecção hospitalar relacionada à internação atual
(1) Infecção não associada a internação atual (2) Colonização na internação atual
(3) Colonização em outra internação (4) Colonização não especificada
Co-morbidades:
Doença Pulmonar Crônica
(0) Não (1) Sim
Doença Cardiovascular
(0) Não (1) Sim
Trauma
(0) Não (1) Sim
Diabetes
(0) Não (1) Sim
Imunossupressão
(0) Não (1) Sim
Insuficiência renal
(0) Não (1) Sim
Doença neurológica
(0) Não (1) Sim
Outro (0) Não (1) Sim Qual?
Realizada tipagem molecular?
(0) Não (1) Sim
Tratamento prévio com antimicrobianos na internação atual (nos últimos 90
dias)? (0)Não (1)Sim
Se sim Qual ((0)Não (1)Sim)? aminoglicosídeo
penicilinas
cefalosporinas
quinolonas
tigeciclina/tetraciclina
polimixinas
carbapenêmico
outros
não se aplica
Tratamento farmacológico: (0) polimixina/colistina (1) doxiciclina (2) tigeciclina
(3) sulbactam (4) carbapenêmico (5) aminoglicosídeo (6) outro
(7) associação Qual?
(8) não se aplica
Desfecho: (0) melhora clínica (1) cura microbiológica
(2) óbito relacionado à infecção (3) óbito não relacionado à infecção
(4) não definido (5) outro Qual?

ACINETOBACTER SP
resist carbapenêmicos
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