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A cada dia são vários os ícones de quali-
dade que se buscam no sentido de se 
ter uma estrutura hospitalar dentro de 

padrões recomendados no que tange à bios-
segurança, ao controle de infecções e ao risco 
sanitário que cada estabelecimento representa 
para a comunidade onde se encontra inserido.

Desde meados de 2000, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) vem desen-
volvendo em todo o país o projeto Hospitais 
Sentinela, que surgiu, inicialmente, com o ob-
jetivo de alimentar a busca ativa de eventos 
adversos e de queixas técnicas relacionadas a 
produtos de saúde, com vistas à regularização 
do mercado. 

Através dessa sistemática foram incluídas 
ações visando à farmacovigilância, à tecnovi-
gilância/engenharia clínica, à hemovigilância 
(incidentes transfusionais imediatos ou tardios), 
além do controle de saneantes e de infecções. 
Também passou-se a trabalhar com os concei-
tos de qualidade assistencial, de notificação, de 
casualidade, de risco sanitário e de vigilância se-
torizada, tendo como objetivo obter-se respostas 
mais efetivas e rápidas que pudessem alimentar 
a rede sentinela do país, monitorada pela Anvisa 
em cada área priorizada.

Cada gerente de risco passou então a 
monitorar dentro do seu hospital um sistema 
de vigilância ativo e sentinela planejado para 
atender às demandas dos usuários, responder 

ás necessidades da saúde e obter informações 
para ações e/ou tomadas de decisões.

O gerente de risco passou a tentar assegurar 
a utilidade de suas funções, a implementação da 
tecnologia de informática, os aspectos éticos 
e legais oriundos das conclusões obtidas dos 
seus processos de investigação obtidos de suas 
atividades diárias na busca de minimizar riscos, 
administrando custos e efetividade.

Com a introdução das gerências de risco 
(GR) sanitário hospitalar, como conseqüência 
do projeto Hospitais Sentinela - Anvisa, passou-
se a ter uma nova forma de trabalho, onde as 
unidades assistenciais, a CCIH (Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar) e GR passam 
a ser parceiras nas ações de vigilância, permi-
tindo um incremento nas condições oferecidas 
aos pacientes, propiciando-lhes menores riscos 
durante os seus internamentos hospitalares, 
com otimização de custos e aprimoramento da 
qualidade assistencial prestada.

INFECÇÃO HOSPITALAR E SUAS 
DEFINIÇÕES

Define-se como infecção hospitalar (IH) 
“qualquer processo infeccioso adquirido no am-
biente hospitalar, diagnosticado principalmente 
durante sua internação, mas que pode ser de-
tectado após a alta e atingir também qualquer 
outra pessoa presente no hospital”.
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O Center for Diseases Control (CDC) 
define como infecção hospitalar aquela 
que não está presente nem em incubação 
à admissão no hospital. O diagnóstico da 
presença e localização de uma IH é dado 
pelo conjunto de dados clínicos e labora-
toriais. O tempo de acompanhamento do 
paciente para que se defina a infecção é 
de até 48 horas após a alta de unidade 
de tratamento intensivo (UTI); 30 dias 
após cirurgia sem colocação de prótese 
e um ano após cirurgia com colocação 
de prótese. Qualquer infecção do neonato 
até o 28º dia de vida é classificada como 
hospitalar, desde que a via de aquisição 
não seja transplacentária.

De acordo com a Portaria n. 2616, do 
Ministério da Saúde do Brasil, a infecção 
hospitalar é aquela adquirida após a ad-
missão do paciente e que se manifesta du-
rante a internação ou após a alta, quando 
puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos complementares.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) considera aceitáveis índices de 
infecção entre 9% e 20%. A média mundial 
deste índice é de 5% em países desenvol-
vidos. Nos EUA, o índice está entre 3,7% 
a 3,8%, devido à adoção de medidas de 
biossegurança entre profissionais de saúde 
de pacientes.

Infecções hospitalares são, pois, 
complicações infecciosas relacionadas 
à assistência prestada ao paciente e di-
minuição de sua capacidade de defesa 
antiinfecciosa e podem ser endógenas, 
exógenas, cruzadas e inter-hospitalares.

Infecção endógena é a que se veri-
fica a partir de microrganismos do próprio 
paciente, geralmente imunodeprimido, e 
que corresponde a aproximadamente dois 
terços das infecções hospitalares.

Infecção exógena é a que se verifica 
a partir de microrganismos estranhos ao 
paciente, sendo veiculada pelas mãos da 
equipe de saúde, nebulização, uso de 
respiradores, vetores, por medicamentos 
ou alimentos contaminados.

Infecção cruzada é a que se trans-

mite de paciente a paciente, geralmente 
pelas mãos da equipe de saúde.

Infecção inter-hospitalar é infecção 
levadas de um hospital para outro com a 
alta e subseqüente internação do mesmo 
paciente em diferentes hospitais.  

Em hospitais gerais, os pacientes com 
maior risco de contrair IH são os neutro-
pênicos, os submetidos a cirurgias, os 
internados em UTI, os politraumatizados 
e os grandes queimados.

Os fatores de risco para as IH podem 
ser intrínsecos ou extrínsecos. Os intrín-
secos ocorrem quando há predisposição 
para a infecção, determinada pelo tipo 
e gravidade da doença de base e do 
hospedeiro e que pode ser modificada 
pela terapêutica habitual da doença. Os 
fatores extrínsecos são vários, como: 
disponibilidade de técnicas invasivas, 
metodologia da coleta de dados, grau 
de atuação do serviço de controle de IH, 
qualidade técnica e nível de compromisso 
da equipe de saúde e higiene hospitalar, 
que compreende a lavagem de mãos da 
equipe de saúde, métodos de assepsia e 
anti-sepsia utilizados nos procedimentos 
invasivos, limpeza ambiental, desinfecção 
e esterilização do equipamento e instru-
mental, qualidade do ar e da água.

Os fatores predisponentes básicos 
para a ocorrência de infecção pós-ope-
ratória são o reservatório ou a fonte de 

microrganismos, o momento de trans-
missão e a incisão cirúrgica. São fatores 
que influenciam a incidência de infecções 
cirúrgicas relacionadas ao paciente: 
idade, doença preexistente, sexo, raça, 
diabetes mellitus, obesidade, período de 
hospitalização, neoplasia, uso de este-
róides, infecções fora do sítio operatório, 
desnutrição, tabagismo e se é portador 
nasal de Staphylococcus aureus. 

São fatores que influenciam a incidên-
cia de infecções cirúrgicas relacionadas 
ao procedimento cirúrgico: tricotomia, 
campos cirúrgicos, lavagem ou irrigação 
tópica da ferida, técnica cirúrgica, per-
fusão tecidual, stress cirúrgico, drenos, 
instrumentais cirúrgicos, cirurgias de emer-
gência, duração da cirurgia, perfuração de 
luvas cirúrgicas, horário do dia, estação do 
ano, procedimentos múltiplos. 

A instalação de uma infecção depende 
também da quantidade do agente inocula-
do e da sua virulência, além da capacidade 
de defesa do hospedeiro.

É importante saber que o habitat 
humano é um riquíssimo reservatório de 
microrganismos. O próprio corpo humano 
tem abundante microbiota, composta de 
bactérias, vírus, fungos e protozoários de 
baixa virulência que permanentemente nele 
habitam. Para que se inicie o processo 
infeccioso é necessário que a população 
microbiana seja suficientemente virulenta 
ou numerosa para superar a resistência 
antiinfecciosa do hospedeiro. A dose infec-
tante (mínimo de organismos para iniciar o 
processo infeccioso) varia de acordo com 
a virulência do agente, a porta de entrada 
e o hospedeiro.

Os principais tipos de infecção hos-
pitalar são: urinária (38,5%), respiratória 
(17,8%), ferida cirúrgica (16,6%), bactere-
mia (7,5%) e infecção cutânea (5,8%).

A Portaria n. 2616 classifica as cirurgias 
por potencial de contaminação da incisão 
cirúrgica, o que deve ser feito pelo cirurgião 
ao final do ato cirúrgico.

As cirurgias limpas são aquelas rea-
lizadas em tecidos estéreis ou passíveis 
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de descontaminação, na ausência de 
processo infeccioso e inflamatório local ou 
falhas técnicas grosseiras, cirurgias eleti-
vas com cicatrização de primeira intenção 
e sem drenagem aberta. São cirurgias em 
que não ocorrem penetrações nos tratos 
digestivos, respiratórios ou urinários. Apre-
sentam um risco de infecção entre 
5% a 10%.

As cirurgias potencialmente conta-
minadas são as realizadas em tecidos 
colonizados por flora microbiana pouco 
numerosa ou em tecidos de difícil des-
contaminação, na ausência de processo 
infeccioso e inflamatório com falhas técni-
cas discretas no transoperatório. Cirurgias 
com drenagem aberta enquadram-se 
nesta categoria. O risco de infecção é 
de 5% a 10%.

As cirurgias contaminadas são aque-
las realizadas em tecidos recentemente 
traumatizados e abertos, colonizados por 
flora bacteriana abundante, cuja descon-
taminação seja difícil ou impossível, bem 
como todas aquelas em que tenham 
ocorrido falhas técnicas grosseiras, na au-
sência de supuração local, na presença de 
inflamação aguda na incisão e cicatrização 
de segunda intenção, ou grande contami-
nação a partir do tubo digestivo. O risco 
de infecção é de 20% a 40%.

As cirurgias infectadas são todas 
as intervenções cirúrgicas realizadas em 
qualquer tecido ou órgão em presença de 
processo infeccioso.

No combate à infecção recomendam-
se: lavagem das mãos, anti-sepsia das 
mãos, admissão de pessoal especializado, 
melhoria das técnicas de enfermagem, 
limitação da utilização de antibióticos 
quando terapêutico e, sobretudo, profilá-
tico, motivação ao treinamento, esteriliza-
ção, anti-sepsia, isolamento de pacientes 
infectados ou colonizados, indicar exame 
microbiológico, melhora no diagnóstico 
microbiológico, análise dos agentes e seus 
espectros, elaboração de condutas, pro-
grama de imunização, vigilância pessoal e 
atenção ao paciente. 

 TECNOVIGILÂNCIA E O 
CONTROLE DE INFECÇÕES

São vários os riscos relacionados 
à tecnovigilância aos quais as pessoas 
estão expostas nos diferentes locais de 
atividade, tais como físicos (espaço, 
água, temperatura, radiações ionizan-
tes/não-ionizantes, iluminação, ruído e 
umidade); químicos (na quimioterapia, 
recepção, armazenamento, esterilização, 
farmácia, manutenção, saneantes, trans-
porte, laboratório e lixo); biológicos (na 
manutenção, transporte, laboratório, lixo, 
isolamento, salas operatórias, unidades de 
terapia intensiva, alas cirúrgicas, trauma-
tologia e setores de oncologia); elétricos; 
mecânicos ou gerais (como água – na 
hemodiálise; com o ar – ar condicionado; 
com gases – na refrigeração; com luzes 
– no centro cirúrgico; com higiene; com a 
ergonomia e com a visão).

Por ser o hospital uma tecnologia em 
saúde, a incorporação dessas tecnologias 
está cada vez mais amparada em critérios 
de avaliação tecnológica e em informações 
sistematizadas pela Vigilância Sanitária. 

A engenharia clínica é uma grande 
aliada dos profissionais de saúde de todas 
as áreas, que atua por meio de procedi-
mentos definidos e capazes de determinar 
um perfil epidemiológico em que as solu-
ções de problemas encontrados em uma 
instituição sejam estendidas a outras de 

forma proativa. Sendo então uma interface 
técnico-gerencial com enfoque acadêmico 
e profissional, onde deverá prevalecer a 
funcionalidade, a segurança, a operacio-
nalidade, a confiabilidade, a manutenção, 
a organização, a otimização e a gestão de 
materiais/pessoas.

O engenheiro clínico é, portanto, um 
profissional de saúde, e como tal deverá 
também incorporar conceitos de biosse-
gurança, controle de infecções de modo 
a gerir de forma efetiva e sistemática os 
riscos sanitários relacionados aos equipa-
mentos/artigos de saúde por eles criados, 
comprados e ou monitorados.

É grande a freqüência de implantes de 
dispositivos protéticos (próteses, catete-
res, biomateriais) um a dois nos dias atuais. 
Estima-se que em todo o mundo cerca de 
três milhões de cateteres venosos sejam 
implantados, mais de 500 mil artroplastias 
de joelhos sejam realizadas e 200 mil mar-
capassos sejam indicados.

A ocorrência de processos infecciosos 
nesses dispositivos é sem a menor dúvida 
importante, pelo seu significado como 
um todo, especialmente pelos riscos que 
passam a existir para o paciente e pelos 
custos decorrentes. Daí a necessidade de 
se minimizar ao máximo todas as possi-
bilidades da não ocorrência de infecções 
após o implante desses materiais.

As infecções em implantes estão rela-
cionadas a vários fatores, que vão desde 
a natureza dos materiais utilizados (que 
determinariam a deposição de diferentes 
proteínas nas próteses, proporcionando 
a colonização e aderência de bactérias 
a estas) às alterações das funções dos 
neutrófilos; elevação local de citocinas; 
diminuição do número de linfócitos B e 
T; inibição da produção de imunoglobuli-
nas; estado nutricional e imunológico do 
hospedeiro; presença ou não de diabetes 
mellitus, de infecções prévias ou de sítios 
diferentes; hospitalização prolongada 
pré-operatória; inadequada utilização de 
antibioticoprofilaxia; técnica cirúrgica e 
duração da cirurgia.
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Todas as medidas preventivas de 
processos infecciosos em próteses visam 
evitar a implantação de microrganismos 
durante o ato cirúrgico, a disseminação 
hematogênica secundária a processos 
de bacteremia ou a reativação de focos 
infecciosos latentes.

PRÓTESES GENITURINÁRIAS

As principais próteses geniturinárias 
são as penianas e os esfincteres urinários 
artificiais. 

As infecções em próteses penianas 
são as mais freqüentes nas cirurgias de 
reparo ou de recolocação de dispositivos 
que apresentam mau funcionamento, es-
tando relacionadas à duração do processo 
cirúrgico.

Os processos infecciosos em próteses 
penianas iniciam-se na sala de cirurgia, 
a partir da pele, da ampola retal e da 
urina nos casos precoces e da uretra nos 
tardios.

Também tem importância o envolvi-
mento da via hematogênica, e por isso 
recomenda-se a profilaxia dentária, e a 
atenção às infecções abdominais e cirur-
gias intestinais.

O Staphylococcus epidermidis é o 
agente mais prevalente (40-80%), se-
guido das Enterobactérias (Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebisiella, 
Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae) e 
Enterococcus. São raras as infecções por 
fungos (Candida albicans).

O período entre a cirurgia e a mani-
festação da infecção varia de cinco a 47 
meses (mais curtos por Staphylococcus 
epidermidis e menos curtos por bactérias 
Gram-negativas).

Os principais fatores de risco são: 
diabetes, paraplegia, uso prolongado de 
corticóides e de antibióticos no período 
pré-operatório (este mais relacionado às 
infecções fúngicas).

PRÓTESES CARDIOVASCULARES

Os principais microrganismos associa-
dos a processos infecciosos em próteses 
cardiovasculares são: Staphylococcus co-
agulase-negativo, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus, Enterococccus, difteróide, 
bactérias Gram-negativas, cocos Gram-
negativos fastidiosos e fungos.

É difícil, nesses casos, estabelecer 
quando a bactéria contaminante é endó-
gena ou exógena, embora algumas evi-
dências sugiram a fonte endógena como 
a mais comumente envolvida.

A incidência de infecções de válvulas 
cardíacas, seja mecânica ou biológica, va-
ria entre 2,25% e 9,5%; em marcapassos 
cardíacos pode chegar a até mais de 6% 
e em enxertos vasculares heterólogos é de 
cerca de 3,5%.

PRÓTESE DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL (SNC)

As infecções são mais comuns entre 
as crianças com menos de um ano de 
idade (2%-27%) e os principais fatores 
de risco são: meningites prévias, tipo de 
hidrocefalia, infecções recentes de shunts 
do SNC e doenças subjacentes (de pele). A 
maioria das infecções ocorre nos primeiros 
60 dias após a cirurgia.

Os principais agentes etiológicos são 
o Staphylococcus epidermidis e o Sta-
phylococcus aureus (70%), cuja contami-
nação cirúrgica se faz a partir da pele ou 

pela colonização da extremidade distal do 
cateter, em conseqüência de perfuração 
do intestino ou contaminação da ferida 
cirúrgica pela flora intestinal, causada es-
pecialmente por bactérias Gram-negativas. 
O Streptococcus viridans está relacionado 
aos processos infecciosos originados a 
partir de infecções dentárias e os patóge-
nos entéricos, às infecções urinárias.

PRÓTESES ARTICULARES

O índice de infecção associado com 
a colocação de uma prótese ortopédica é 
geralmente baixo (1% a 2%). Entretanto, 
em certos procedimentos seletivos o índi-
ce pode chegar a 10% a 15%, como na 
osteoplastia das articulações. Infecções 
agudas estão sempre associadas com 
contaminação intra-operatória ou hema-
tomas infectados, e o Staphylococcus 
aureus é um patógeno freqüente nessa 
população. A fonte de contaminação nas 
infecções tardias é menos clara, mas a via 
hematogênica já foi sugerida em até 40% 
dos casos. 

O índice de infecção da ferida limpa 
não é diferente entre as várias formas de 
cuidados, mas geralmente difere muito 
entre os cirurgiões. Cuidados no pré e pós-
operatórios desempenham um importante 
e significante papel no desenvolvimento da 
infecção de ferida.

Idade, diabetes, obesidade, má nutri-
ção são fatores que aumentam a taxa de 
infecção da ferida limpa. A resistência local 
da ferida e a experiência do cirurgião são 
muito importantes em relação à resistência 
geral do paciente.

Corpos estranhos no tecido aumen-
tam os riscos de infecção, em um fator 
de 10.000. Hematoma na ferida cirúrgica 
é, entretanto, o fator mais importante na 
redução da resistência local durante a 
cirurgia.

Vários são os fatores de risco ao 
desenvolvimento de infecção em ferida 
cirúrgica, destacando-se: idade, sexo, 
duração da cirurgia (mais de duas horas), 
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cirurgia abdominal, infecção previa, imu-
nodepressão, permanência pré-operatória 
e risco intrínseco da cirurgia e da doença 
de base. 

Aceita-se hoje que cerca de 50% a 
70% de todas as infecções hospitalares 
são estabelecidas por via endógena re-
presentada pela: 
1. flora própria do espaço nasofaríngeo 

e do estômago;
2. flora própria do trato gastrointestinal, 

como infecções de vias urinárias;
3. flora própria da pele por Staphylococ-

cus aureus. 
O índice de infecção associado com 

a colocação de uma prótese ortopédica é 
geralmente baixo (1% a 2%). Entretanto, 
em certos procedimentos seletivos o índi-
ce pode chegar a 10% a 15%, como na 
osteoplastia das articulações. Infecções 
agudas estão sempre associadas com 
contaminação intra-operatória ou hema-
tomas infectados, e o Staphylococcus 
aureus é um patógeno freqüente nessa 
população. A fonte de contaminação nas 
infecções tardias é menos clara, mas a via 
hematogênica já foi sugerida em até 40% 
dos casos. 

Os cirurgiões temem a ocorrência de 
infecções associadas a biomaterial (metais: 
vitalim, titânio e aço inoxidável; plásticos: 
polietileno de alta densidade, polimetil-
metacrilato, borracha de silicone) porque 
quase sempre elas ocorrem apesar da 
técnica cirúrgica aprimorada e o cuidado 
pós-operatório meticuloso. 

Sob condições ideais, o biomaterial 
deveria incorporar-se ao tecido subjacente 
com uma reatividade tecidual mínima. O 
hospedeiro sempre responderá ao implan-
te pelo isolamento do substrato estranho 
através de um processo de encapsulação 
após uma reação inflamatória aguda inicial. 
Interações deletérias do tecido podem 
alterar a capacidade do sistema imunoló-
gico do hospedeiro responder de maneira 
apropriada ao patógeno na presença de 
biomaterial. O grau de reação tecidual tem 
uma relação proporcional direta ao risco 

de infecção pós-operatória. A magnitude 
dessa resposta pode ser comandada 
pela composição química, pela textura, 
pelo tamanho e pela forma do material 
implantado.

O local da implantação de um bioma-
terial tem sempre um papel significativo 
no risco potencial de infecção após o pro-
cedimento. Uma área maior de superfície 
exposta ao ambiente do hospedeiro está 
em risco para uma maior resposta tecidual 
do que um implante que exiba uma área 
de superfície mínima. 

As osteomielites são infecções piogê-
nicas do sistema musculoesquelético que 
se classificam em hematogênicas, secun-
dárias a ferimentos, a fraturas expostas e 
pós-operatórias, que podem ser decorren-
tes a implantes de biomateriais. 

A suscetibilidade óssea à invasão 
aumenta no trauma, na isquemia ou na 
presença de corpos estranhos, pela ex-
posição de sítios nos quais as bactérias 
podem aderir. Para fugirem das defesas 
do hospedeiro, ligam-se ao osso lesado 
por receptores (adesinas), penetram e 
persistem nos osteoblastos e cobrem-se 
com um biofilme protetor rico em polissa-
carídeos. A sobrevivência intracelular do 
Staphylococcus aureus, agente preponde-
rante, poderia explicar a persistência das 
infecções ósseas, pois uma vez aderida 
ao osso, a bactéria expressa resistência 
fenotípica aos antibióticos.

A osteomielite secundária a foco infec-
cioso contíguo inclui infecções produzidas 
por traumas penetrantes, procedimentos 
cirúrgicos e por extensão direta da infecção 
proveniente de tecidos moles adjacentes 
ou dispositivos ortopédicos. O diagnóstico 
é feito depois da cronificação, após sema-
nas ou meses, quando uma fístula se torna 
aparente, uma ferida cirúrgica se abre, ou 
uma fratura não se consolida. 

A osteomielite por contigüidade ocorre 
na presença de doença vascular periférica 
e envolve quase sempre os pequenos 
ossos dos pés de pacientes adultos 
diabéticos. A má perfusão compromete 
a resposta inflamatória e cicatrização da 
ferida, criando um ambiente propício para 
infecções. 

Portanto, o diagnóstico de uma infec-
ção óssea (osteomielite) poderá ser feito 
através de uma simples radiografia a partir 
de uma úlcera que não cicatriza, de uma 
área inflamada ou de uma celulite aguda 
referidas pelo paciente, que ainda não 
imagina ter esse problema. Ficar, então, 
atento para essa possibilidade diagnós-
tica é uma recomendação pertinente que 
deverá ser sempre pensada diante dessas 
situações.

BIOMATERIAIS E ESTAFILOCOCOS 
(Staphylococcus aureus)

Os estafilococos são bactérias Gram-
positivas, anaeróbicas facultativas, en-
contradas na natureza, principalmente 
na pele, glândulas da pele e membranas 
mucosas, assim como na boca, intestino, 
tratos geniturinário e respiratório.

Os principais patógenos deste grupo 
são o Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus epidermidis e o Staphylococcus 
haemolyticus.

O Staphylococcus aureus (S. aureus) 
é o mais comum e o homem é o principal 
reservatório (em narinas). A infecção ocorre 
no contato com pessoa, por mãos ou 
aerossóis, pelas vias aéreas ou por rou-
pas contaminadas por pele descamada. 
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Cerca de 30% da população torna-se 
persistentemente colonizada. E cerca de 
70% da população carreia o S. aureus em 
seus narizes em algum momento de suas 
vidas, a maioria com pequenas quanti-
dades de colônias. E cerca de 15% dos 
indivíduos normais, sem doença de base, 
e sem relação com o ambiente hospitalar, 
carreiam grande número de S. aureus na 
microbiota nasal. 

Os sítios do corpo mais freqüentemen-
te colonizados são a região anterior das 
fossas nasais, o trato respiratório superior, 
a pele, o períneo, o reto, uma ferida cirúr-
gica, queimaduras, úlceras de decúbito, 
traqueostomias e gastrostomia.

Dentre os pacientes colonizados, cerca 
de 30% a 60% desenvolverão infecções 
potencialmente graves. Pacientes colo-
nizados por S. aureus apresentam maior 
incidência de infecções em ferida cirúrgica, 
no túnel de cateter vascular, de diálise 
e hemodiálise, assim como usuários de 
drogas endovenosas.

A principal forma de transmissão no 
ambiente hospitalar é através das mãos 
dos profissionais de saúde transitoriamen-
te colonizadas. É possível disseminação 
a partir das vias aéreas superiores para 
inferiores, levando a pneumonia e absces-
so pulmonar.

As mãos devem ser lavadas após 
contato direto com pacientes infectados ou 
colonizados, mesmo que se tenha usado 
luvas durante o contato. Microrganismos 
podem contaminar mãos enluvadas 
mesmo sem uma perfuração aparente 
da luva. 

Apesar de o principal sítio do corpo 
que aloja o S. aureus ser o nariz, há pou-
ca evidência de que a transmissão se dê 
pelo ar. 

O período de incubação é difícil de 
ser determinado, mas em geral é de dez 
dias, exceto na toxiinfecção alimentar, que 
ocorre de 30 minutos a oito horas.

São fatores de risco para colonização 
ou infecção a hospitalização prolongada, 
o uso de antibióticos de largo espectro, a 

internação em UTI ou tratamento de quei-
mados e a proximidade de um paciente 
colonizado ou infectado.

Em infecções associadas a bioma-
teriais o Staphylococcus aureus está 
associado com infecção aguda de ferida 
pós-cirúrgica. Essa infecção ocorre no 
lugar de uma biopelícula demonstrável, 
e a virulência intrínseca do S. aureus é, 
isoladamente, suficiente para produzir o 
processo infeccioso.

 
PRÓTESES EM DIÁLISE

A maior causa de mortalidade na tera-
pia hemodialítica é a infecção, que pode 
ser minimizada através da sistematização 
de procedimentos de biossegurança e 
de controle de processos infecciosos 
nosocomiais.

As infecções peritoneais decorrentes 
de diálise peritoneal são conseqüências 
de cateter, flora da pele do paciente, 
perfuração intestinal e reativação de foco 
intra-abdominal. Os pacientes urêmi-
cos são mais vulneráveis a peritonites e 
septicemias, uma vez que as funções de 
fagocitose e de aderência dos granulócitos 
polimorfonucleares estão deprimidas.

Os principais microrganismos associa-
dos a infecções em próteses por diálise 
peritoneal são os bacilos Gram–positivos 
(Staphylococcus epidermidis, Staphylo-
coccus aureus e Setreptococcus), Gram-
negativos e fungos.

Na rotina assistencial das unidades 
de diálise, é importante que se tenham 
protocolos escritos de procedimentos de 
limpeza e desinfecção das instalações e 
dos equipamentos, manutenção, além 
de um rigoroso controle da água para 
hemodiálise.

A água para hemodiálise deve ser pre-
parada no sentido de evitar contaminantes 
de natureza físico-química e microbioló-
gica. A respeito da contaminação micro-
biológica, são recomendados os controles 
dos níveis de bactéria e de endotoxina. 
Após o acidente de Caruaru também é 

sugerido que se faça a determinação e o 
controle de toxinas de cianobactérias em 
regiões de risco.

Apesar da melhoria nos sistemas de 
tratamento de água para hemodiálise e 
no aprimoramento das técnicas de desin-
fecção, assim como da melhor qualidade 
dos materiais, o reuso do dialisador ainda 
é controverso, especialmente por conta da 
sua limpeza e esterilização geral e preventi-
va, coleta de lixo, lavanderia e precauções 
de isolamento.

A IMPORTÂNCIA DO 
MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA EM DIÁLISE

Em 1996 houve um importante fato 
que mudou a história e a prática clínica da 
hemodiálise, que foi o acidente ocorrido 
no Instituto de Doenças Renais (IDR) em 
Caruaru, PE, durante o mês de fevereiro, 
onde se observou a contaminação da água 
utilizada para hemodiálise com microcis-
tina, uma toxina de cianobactéria, que 
causou a morte de 65 pacientes. 

O IDR funcionava na cidade há dez 
anos e mantinha cerca de 130 pacientes 
sob tratamento dialítico. Estava localizado 
na cidade de Caruaru, a 135 quilômetros 
de Recife-PE, caracterizada por apresentar 
um clima semi-árido, com temperatura va-
riando entre 20°C a 38°C ao longo do ano. 
A água era escassa e com fornecimento 
irregular na cidade, condições que levaram 
à utilização de água transportada por ca-
minhões-pipa sem tratamento adequado. 
Dessa forma, a água que abasteceu o 
reservatório da clínica estava contaminada 
com toxina de cianobactéria. 

Nesse acidente, a maioria dos pacien-
tes apresentou toxemia e cerca de 50% 
desses evoluíram com coagulopatia, aco-
metimento do sistema nervoso central e 
insuficiência hepática seguida por óbito. 

O quadro clínico não era característico 
de nenhum contaminante conhecido ante-
riormente em unidades de hemodiálise e as 
hipóteses investigadas, embora sem con-
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firmação, foram as seguintes: leptospirose, 
intoxicação por cloro, metais pesados, 
contaminação por agrotóxicos, resíduos 
de ácido cresólico e fenólico, infecção por 
bactérias ou vírus. 

O diagnóstico etiológico definitivo após 
as investigações foi identificado pela Profa. 
Dra. Sandra Azevedo, Coordenadora do 
Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais 
- CCS - UFRJ. O seu conhecimento sobre 
a biologia das cianobactérias ou algas cia-
nofícias permitiu associar o quadro clínico 
dos pacientes do IDR a contaminação por 
uma toxina produzida por essas algas, 
concluindo, ao final, que a água provenien-
te dos açudes e enviada à clínica estava 
contaminada.

Assim, foi identificada microcistina-LR, 
uma toxina liberada por cianobactéria, no 
filtro de carvão usado no IDR, no dialisa-
dor, no plasma e no fígado dos pacientes 
estudados. 

As microcistinas identificadas foram a 
microcistina-LR, que é hepatotóxica; e a 
anatoxina-a, anatoxina-a(s), saxitoxina e 
neosaxitoxina, que são neurotóxicas. 

CIANOBACTÉRIAS E 
MICROCISTINA

As cianobactérias, também conheci-
das como algas azuis, são procariontes 
geralmente encontrados em reservatórios 
rasos, com água morna e com pouco 
movimento; habitualmente essas algas 
não são encontradas em poços artesianos 
profundos. 

A primeira espécie de cianobactéria 
descrita era azulada, daí o seu nome 
popular; no entanto, podemos encontrar 
cianobactérias de várias cores. Suas célu-
las costumam ficar agregadas em colônias. 
Estas podem localizar-se na superfície ou 
em profundidade maior, dependendo da 
oferta de luz, fósforo e nitrogênio (poluentes 
orgânicos). Portanto, o fato de não vermos 
algas na superfície de um reservatório não 
descarta a possibilidade da sua presença. 
As regiões com grande concentração de 

indústrias e elevada população produzem 
maior quantidade de poluentes orgânicos, 
favorecendo o desenvolvimento dessas al-
gas; sendo assim, devem ser consideradas 
áreas de alto risco. 

Quando ocorre morte ou lise celular, 
há a liberação de toxinas, que podem 
lesar o fígado (hepatotoxinas), o sistema 
nervoso (neurotoxinas), ou somente irritar 
a pele. Apenas 30% a 50% das espécies 
de cianobactérias produzem estas toxi-
nas; porém, a única forma de saber se 
uma colônia de alga azul está produzindo 
toxina é através da análise laboratorial. A 
intoxicação por cianobactérias não é algo 
recente; há descrições que datam do 
século XII e, como esta alga prolifera mais 
facilmente em água rica de nutrientes (de-
vido ao fosfato presente em detergentes 
ou fertilizantes), este problema está longe 
de ser resolvido em nosso meio. 

A toxina mais conhecida é a micro-
cistina, liberada pela espécie Microcystis 
aeruginosa. A maior parte dos episódios 
de envenenamento causado por cianobac-
térias deve-se à presença da microcistina 
LR, que é a forma de toxina geralmente 
encontrada em reservatórios de água em 
todo o mundo. Com uma estrutura química 
peculiar, esta toxina é altamente estável na 
água e pode resistir a grandes variações 
de temperatura e de pH. 

Se uma pessoa ingerir acidentalmen-
te água ou peixe contaminados, pode 

apresentar cefaléia, febre, dor abdominal, 
náusea e vômitos. Porém, isto ocorre rara-
mente, pois a água contaminada com esta 
alga tem um odor desagradável. Quando 
ocorre intoxicação, crianças têm maior 
chance de desenvolver estes sintomas 
devido a sua menor superfície corpórea. 
A morte geralmente é causada por lesão 
hepática ou do sistema nervoso, depen-
dendo do tipo de toxina predominante 
na água. 

A microcistina-LR é uma molécula 
pequena, composta por sete aminoácidos, 
com peso molecular entre 0,9 a 1,0 k 
dáltons. Os pesquisadores da área têm 
mostrado que a microcistina-LR atua ini-
bindo enzimas intracelulares denominadas 
fosfatases, que removem os grupamentos 
de fosfato das proteínas. Isso promove 
uma alteração na estrutura do esqueleto 
celular causando disfunção, ou seja, mo-
difica a arquitetura e conseqüentemente a 
função das células do fígado. Os estudos 
chegam a admitir que a ação de doses 
subletais das hepatotoxinas provenientes 
de cianobactéria estaria associada ao 
desenvolvimento de câncer hepático. Esta 
suposição tem sido investigada na China, 
onde existe cianobactéria nos mananciais 
de água fornecida a uma população 
que apresenta elevada freqüência dessa 
neoplasia. 

A primeira descrição sobre a morte 
de animais provocada por cianobactéria 
foi realizada em 1878 por George Fran-
cis, na cidade de Adelaide, Austrália. Os 
animais apresentavam quadro clínico de 
estupor, sonolência, convulsões e morte. 
Na década de 40 foram relatados casos 
de envenenamentos por essas toxinas em 
animais selvagens e domésticos, após a 
ingestão de água coberta por algas azul-
esverdeadas existentes em lagos, açudes 
ou reservatórios. 

Todavia, segundo o pesquisador Way-
ne W. Carmichael, professor de biologia 
aquática e toxicologia da Wright State 
University e especialista no assunto, até 
janeiro de 1994 não havia relato de casos 
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de mortes em humanos provocadas pelas 
toxinas da cianobactéria. 

As condições favoráveis para o desen-
volvimento da cianobactéria são água com 
temperatura entre 15°C a 30°C, presença 
de vento suave, pH neutro a alcalino (en-
tre seis a nove), presença de nutrientes 
contendo nitrogênio e fósforo. A liberação 
das toxinas ocorre quando a cianobactéria 
envelhece, morre ou a água foi tratada com 
sulfato de cobre. A quantidade de água 
ingerida para provocar a morte depende 
da concentração da toxina, da quantidade 
de cianobactéria, bem como da espécie, 
tamanho, idade e sexo do animal.

As autoridades responsáveis pelo 
controle de qualidade da água devem mo-
nitorizar periodicamente os reservatórios e, 
no caso de detecção de cianobactérias, 
realizar sua remoção. A forma mais fácil é a 
prevenção, diminuindo a oferta de fosfato, 
mas o tratamento pode ser feito com subs-
tâncias que agrupem as colônias de algas, 
levando á sua precipitação. Porém, deve-
se evitar compostos que possam causar 
morte celular, pois isto facilitaria a liberação 
de mais toxinas. Quando as cianobactérias 
estiverem presentes nas represas, os níveis 
de microcistina podem sofrer variações 
diárias na água de abastecimento. 

Ressalta-se que o tratamento preco-
nizado para água de hemodiálise, seja 
deionização e/ou osmose reversa, desde 
que respeitados os critérios de regenera-
ção e manutenção adequados, é capaz 
de remover essa toxina. A regeneração 
e a manutenção do tratamento da água 
variam de acordo com a característica do 
serviço (volume de água utilizado, tipo de 
membrana, freqüência de regeneração). 

Uma vez detectada a presença de 
microcistina na água fornecida pelo sis-
tema público, independentemente de sua 
concentração, aconselha-se a dosagem 
da microcistina na água pós-deionização 
e/ou osmose reversa para garantia da 
eficiência da regeneração e manutenção 
do tratamento de água de cada Unidade. 
A microcistina na água pós-deionização 

e/ou osmose reversa na Unidade deve ser 
indetectável. 

É de responsabilidade das distribuido-
ras locais de água para abastecimento ga-
rantir a potabilidade da água; é da Direção 
Regional de Saúde da região abastecida 
garantir o cumprimento das determinações 
legais (Portaria n. 1469 - www.sbn.org.
br/Portarias/portaria34.htm).

O valor máximo aceitável de concentra-
ção de microcistina total para água potável 
é de 1,0 µg/L (Portaria n. 1469 - www.sbn.
org.br/Portarias/portaria34.htm).

Para a classificação de potabilidade 
aceita-se legalmente (Portaria n. 1469) até 
uma concentração de 1,0 µg/L de microcis-
tina. Entretanto, para água utilizada durante 
o procedimento da hemodiálise, é neces-
sário que essa concentração seja igual a 
zero. Dessa forma, qualquer concentração 
mensurável, na água de abastecimento, 
pode representar um potencial risco no 
caso do tratamento de água da Unidade 
estar em condições inadequadas.

No verão e por ser uma época de 
floração desse vegetal, existe um maior 
risco de detecção de microcistina na água 
de abastecimento, mesmo mantendo o 
padrão de potabilidade (1,0 µg/L). Sabe-se 
que nesses níveis de tratamento de água 
adequado, por osmose reversa ou deio-
nização, é capaz de remover essa toxina. 

Caso haja microcistina detectável no 
pós-tratamento, não há uma normatização 

para o seu controle na água pós-deioniza-
ção e/ou osmose reversa. Mas sugere-se 
que haja uma monitorização contínua dos 
níveis de microcistina e que a detecção 
desta, mesmo em níveis baixos, ou seja, 
ainda dentro da potabilidade, seja comu-
nicada aos centros de diálise para ade-
quação e cuidados com a regeneração e 
manutenção da água a ser utilizada. t

REFERÊNCIAS

1. Brasil. RDC n. 154, 15 de junho de 2004 
estabelece o regulamento técnico para o 
funcionamento dos serviços de diálise (D.O.U 
- Diário Oficial da União, Poder Executivo, de 
17 de junho de 2004 - ANVISA - Resolução 
RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002; Lei n. 
6437, de 20 de agosto de 1977; Portaria n. 
518, de 25 de março de 2004; 10 da Lei n. 
10211, de 23 de março de 2001; Lei n. 6360, 
de 23 de setembro de 1976; Portaria n. 2616, 
de 12 de maio de 1998; Resolução RDC n. 
33, de 25 de fevereiro de 2003).

2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Tecnovigilância. Brasília: ANVISA, 
2001. Disponível em: < http://www.anvisa.
gov.br/tecnovigilancia/plano_tecno.htm>. 

3. Carmichael WW. The toxins of Cyanobacteria. 
Scientific American. January 1994;64-672.

4. Carlile PR. Further studies to investigate 
microcystin-LR and anatoxin-A removal from 
water, http://www.atlas.c...listons/fr0458.htm, 
april, 1994.

5. Hinrichsen SL. Biossegurança e controle de 
infecções. Risco Sanitário Hospitalar. Medsi. 
Rio de Janeiro. 2004;865.

6. Hinrichsen SL. Biossegurança dos profissio-
nais de saúde: Um grande desafio. Prática 
Hospitalar. 14 (março-abril) 2001;31-38.

7. Hinrichsen SL. Níveis de biossegurança física 
em serviços de saúde. Prática Hospitalar. 16 
(julho-agosto) 2001;23-29.

8. Hinrichsen SL. Biossegurança: precau-
ções padrão. Racional Hospitalar. 2002; 5 
(11):14-15.

9. Hinrichsen SL, Lira MC, Anjos AB, Pereira 
MG, Borges MGA, Risco sanitário hospitalar. 
qualidade e segurança. In: Hinrichsen SL. 
Biossegurança e Controle de Infecções. Risco 
Sanitário Hospitalar. Medsi. Rio de Janeiro. 
2004;289-305.

10. Hinrichsen SL. Risco sanitário hospitalar. 
tecnovigilância e hospitais sentinela. Âm-
bito Hospitalar. 175 (novembro-dezembro) 
2005;52-58.

11. Becker IN, Hakim RM. Water treatment for 
hemodialysis. American Journal of Nephrology. 
1996;16:60-72.

Endereço para correspondência:
R. Guerra de Holanda, 158/2.601 - Casa Forte 

CEP 52061-010 - Recife - PE.

As autoridades 

responsáveis pelo controle 

de qualidade da água 

devem monitorizar 

periodicamente os 

reservatórios e, no 

caso de detecção de 

cianobactérias, realizar 

sua remoção


