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RESUMO 
  

ROSNIAK, F. A. M. S. C. Análise ambiental das infecções primárias de corrente 
sanguínea pelo complexo Acinetobacter baumannii-calcoaceticus identificadas 
laboratorialmente na região centro-oeste do Brasil. 2021. 73p. Dissertação 

(Mestrado Atenção à Saúde) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 
2021. 
 
Introdução: O Acinetobacter baumannii-calcoaceticus é um importante patógeno 

hospitalar, relacionado principalmente com infecções da corrente sanguínea que 
ocorrem nas unidades de terapia intensiva (UTI). Estudos realizados especialmente 
em regiões de clima temperado têm demonstrado o comportamento sazonal das IRAS 
e que as maiores incidências estão relacionadas com alta temperatura e maior 
precipitação. O clima tropical presente na Região Centro-Oeste do Brasil apresenta 
características de temperatura e precipitação de chuva muito específicas e ainda não 
investigadas. Objetivos: analisar a densidade de incidência média de infecções 
primárias de corrente sanguínea laboratorial (IPCSL) associadas ao cateter venoso 
central (CVC) causada pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus resistente a 
carbapenêmicos; analisar comportamento da taxa de incidência no período estudado 
e avaliar a tendência da densidade de incidência da IPCSL causadas pelo complexo 
A. baumannii-calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos e correlacionar a 
densidade de incidência média mensal de IPCSL com a precipitação de chuva e a 
temperatura média mensais. Método: Estudo ecológico, retrospectivo, que foi 

conduzido de janeiro de 2014 a dezembro de 2019, em uma capital do Centro-Oeste 
do Brasil. Os dados foram levantados a partir dos registros de IPCSL de 49 UTIs 
(pediátrica e adulto). A temperatura e a precipitação médias mensais foram obtidas 
no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para análise dos dados foram 
utilizados os testes de análise de regressão linear e a análise exponencial, teste de 
Pearson e o teste de Mann-Whitney. Para todos os testes foi considerado p<0,05 
significativo. Resultados: Foram registrados 116 IPCSL causadas pelo complexo A. 
baumannii-calcoaceticus resistentes aos carbapenêmicos. Não houve diferença da 
densidade de incidência entre as estações de verão (0,18±0,11) e inverno (0,20±0,05) 
(p=0,748). A densidade de incidência da IPCSL associada ao CVC foi de 1,15/1.000 

pacientes‐dia e a tendência foi decrescente com diminuição em 25,0% (p = 0,015). 
Houve a diferença da precipitação média entre os meses frios (45,5±74,9 mm) e os 
meses quentes (198,1±45,1) (p=0,006). Não houve diferença da temperatura média 
entre meses frios (24,7±1,8) e os meses quentes (26,3±0,4) (p=0,054). Não houve 
correlação da densidade de incidência das IPCSL com a precipitação de chuva e a 
temperatura. Conclusão: Observou-se que a tendência da densidade de incidência 

das IPCSL foi decrescente com diminuição em 25,0%. Não houve correlação entre 
fatores climáticos com o aumento da densidade de incidência de IPCSL causada pelo 
complexo A. baumannii calcoaceticus. 
 
Palavras-chave: Acinetobacter baumannii. Sazonalidade. Clima. Infecção Hospitalar. 
Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  
ROSNIAK, F.A.M.S.C. Environmental analysis of primary bloodstream infections 
by the Acinetobacter baumannii-calcoaceticus complex identified in the 
laboratory in the central-western region of Brazil.. 2021. 73p. Dissertation (Master 

of Health Care) - Pontifical Catholic University of Goiás, Goiânia, 2021. 
 
Introduction: Acinetobacter baumannii-calcoaceticus is an important hospital 
pathogen, mainly related to bloodstream infections that occur in intensive care units 
(ICU). Studies carried out especially in temperate regions have demonstrated the 
seasonal behavior of HAIs and that the highest incidences are related to high 
temperature and greater precipitation. The tropical climate, present in the Center-West 
region of Brazil, presents very specific characteristics of temperature and rainfall, 
which have not yet been investigated. Objectives: To analyze the mean incidence 
density of primary laboratory bloodstream infections (IPCSL) associated with the 
central venous catheter (CVC) caused by the carbapenem-resistant A. baumannii-
calcoaceticus complex; Analyze the behavior of the incidence rate in the studied period 
and Evaluate the trend of the incidence density of IPCSL caused by the carbapenem-
resistant A. baumannii-calcoaceticus complex and Correlate the average monthly 
incidence density of IPCSL with the monthly rainfall and average temperature. 
Method: Retrospective ecological study that was conducted from January 2014 to 

December 2019, in a capital city in the Midwest of Brazil. The data were collected from 
the IPCSL records of 49 pediatric and adult ICUs. The average monthly temperature 
and precipitation were obtained from the Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. 
For data analysis, the following tests were used: linear regression analysis and 
exponential analysis, Pearson's test and Mann-Whitney test. For all tests, p<0,05; 
Significant. Results: There were 116 IPCSL caused by the carbapenem-resistant A. 

baumannii-calcoaceticus complex. There was no difference in incidence density 
between the summer (0.18 ± 0.11) and winter (0.20 ± 0.05) seasons (p = 0.748). The 
incidence density of IPCSL associated with CVC was 1.15 / 1,000 patient-days and 
the trend was decreasing with a decrease of 25.0% (p = 0.015). There was a difference 
in average rainfall between the cold months (45.5 ± 74.9 mm) and the warm months 
(198.1 ± 45.1) (p = 0.006). There was no difference in the average temperature 
between cold months (24.7 ± 1.8) and warm months (26.3 ± 0.4) (p = 0.054). There 
was no correlation between the incidence density of IPCSL with rainfall and 
temperature. Conclusion: It was observed that the trend in the incidence density of 
IPCSL was decreasing with a decrease of 25.0%. There was no correlation between 
climatic factors with the increase in the incidence density of IPCSL caused by the A. 
baumannii calcoaceticus complex. 
 
Keywords: Acinetobacter baumannii. Seasonality. Climate. Hospital Infection. 

Intensive Care Unit 
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APRESENTAÇÃO 

 

Eu, Fernanda Aparecida Monteiro da Silva Carboni Rosniak, sou enfermeira 

intensivista neonatal e pediátrica há 09 anos e, desde então, atuo na assistência ao 

paciente em unidade de terapia intensiva neonatal.  

Neste tempo de atuação na assistência tive a oportunidade de ser convidada a 

coordenar uma equipe de enfermagem da UTI neonatal de um hospital estadual de 

grande porte no município de Goiânia-GO. Fui membro da comissão do núcleo de 

segurança do paciente, na qual participei na elaboração de protocolos institucionais e 

acompanhei na implantação através de capacitação com a equipe multidisciplinar. 

Durante o cargo de gestão em que me encontro hoje tive o privilégio de 

aprender sobre os processos destinados ao serviço de controle de infecção hospitalar 

e participar na implantação de novos protocolos na UTI neonatal. Essa visão 

sistemática me fez observar as dificuldades na adesão aos processos e a falta de 

conhecimento científico por parte da equipe multidisciplinar. Tal situação me desafiou 

e motivou a buscar e aprimorar o conhecimento através da pesquisa e evoluir 

profissionalmente a fim de poder contribuir com meu conhecimento e aprendizado no 

ambiente onde atuo. 

Com a oportunidade de ingresso no mestrado em Atenção à Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, iniciando no mundo da ciência e tendo que 

pensar em uma questão de pesquisa, a primeira ideia proposta foi realizar uma análise 

epidemiológica das Infecções Primárias da Corrente Sanguínea Laboratorialmente 

Confirmadas (IPCSL) causada pelo complexo Acinetobacter baumannii-calcoaceticus 

resistente aos carbapenêmicos nas UTIs adulto, pediátrico e neonatal do município 

de Goiânia-GO. 

Discutindo a temática com o orientador à luz da literatura sobre o tema e aliando 

a minha experiência na área percebemos que existia uma lacuna a ser preenchida 

quanto à correlação entre os fatores climáticos e as IPCSL causada pelo complexo 

Acinetobacter baumannii-calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos no município 

de Goiânia-GO. Diante disso, aceitamos o desafio de realizar esta pesquisa, no intuito 

de melhor compreender como os fenômenos climáticos podem influenciar na 

incidência dessas infecções nas UTI’s.  

A dissertação está apresentada em um formato alternativo, conforme previsto 

pelo programa, e é composta por: apresentação da autora e motivação para o estudo, 
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introdução, objetivos, revisão da literatura, método, resultados e referências. Os 

resultados estão apresentados no formato de um manuscrito que será submetido para 

apreciação e publicação à Revista Annals of Laboratory Medicine e segue as normas 

desta. Após a apresentação completa do manuscrito a dissertação é finalizada com 

as considerações finais e referências. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) representam um 

dos principais problemas de saúde para os profissionais, autoridades de saúde e 

ameaçam a segurança dos pacientes hospitalizados (UMSCHEID et al., 2011). 

As IRAS são a causa de altas taxas de morbidade, mortalidade, aumento no 

tempo de internação e custos assistenciais elevados, sobretudo quando o agente 

etiológico são bactérias multirresistentes (NELSON et al., 2015; MAGIRA; ISLAM; 

NIEDERMAN, 2017; OH et al., 2018; VALLEJO-TORRES et al., 2018).  

As taxas de IRAS no Brasil ainda são muito elevadas, apesar de existirem 

regramentos específicos para seu controle, com distinção para a Portaria 2616/1998, 

do Ministério da Saúde, que estabeleceu a normativa que orienta como estruturar as 

comissões de controle e define diretrizes e normas para a prevenção e o controle 

(BRASIL, 1998). Ainda assim, pouco se conhece sobre a magnitude das IRAS no 

Brasil, sendo necessárias medidas de intervenção para reduzir o impacto e minimizar 

a incidência das infecções, com destaque para aquelas presentes nas UTIs. 

No Brasil, a prevalência exata das IRAS ainda é desconhecida. Entretanto, dois 

estudos de abrangência nacional, realizados em 1995 e em 2013, envolvendo 

hospitais públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, identificaram prevalência 

de IRAS de 15,0% e 10,8% respectivamente (PRADE; OLIVEIRA; RODRIGUES, 

1995; FORTALEZA et al., 2017). Essas taxas são muito elevadas quando comparadas 

com outros países, como o Irã, que é de 4,5% [IC 95%: 3,5 - 5,7] (GHASHGHAEE et 

al., 2018) e na Alemanha que é de 5,1% (BEHNKE et al., 2017; GHASHGHAEE et al., 

2018) Os resultados dos estudos brasileiros demonstram que as IRAS são um 

problema de saúde pública que necessita ser combatido por meio de ações de 

políticas públicas efetivas. 

As IRAS que ocorrem na UTI, que são destinadas a receber pacientes críticos 

que necessitam de cuidados intensivos, apresentam peculiaridades distintas das 

demais unidades hospitalares (CHEN et al., 2009). Tal situação está associada com 

as características clínicas dos pacientes e a topografia da infecção (KHAN et al., 

2015). 

Estudos revelam que mais da metade das IRAS ocorre em UTI e são causadas 

por bactérias Gram-negativas (BGN) (MAGILL et al., 2014; SADER et al., 2014). 

Essas, frequentemente, estão associadas à sepse, como demonstrado no estudo 
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prospectivo multicêntrico conduzido na Itália durante as cinco edições do projeto 

SPIN-UTI (Vigilância prospectiva de infecção nosocomial em unidade de terapia 

intensiva), de 2008 a 2017, que identificou que 47,0% das IRAS levaram 832 pacientes 

à sepse. No geral, 57,0% dos episódios foram classificados como sepse, 20,5% como 

sepse grave e 22,5% como choque séptico (AGODI et al., 2018). 

As infecções por BGN não fermentadores, que mais frequentemente são 

isolados em UTI variam conforme o país, porém os mais regularmente isolados 

incluem Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter spp. (BRAGA et al., 2018; DURDU et al., 

2018; PONS; RUIZ, 2019). Com relação aos microrganismos relacionados com 

infecção da corrente sanguínea, Acinetobacter spp. é um dos mais frequentes, 

seguido por Klebsiella spp. e P. aeruginosa (YUSEF et al., 2017; DJURIC et al., 2018). 

Estudo multicêntrico de vigilância e controle de patógenos de importância 

epidemiológica, conduzido para examinar a epidemiologia e microbiologia das 

infecções da corrente sanguínea em 16 hospitais brasileiros, demonstrou que A. 

baumannii foi a quarta causa das infecções da corrente sanguínea (12,5%), das quais 

15,2% ocorreram na UTI, e ainda, Acinetobacter spp. e Candida spp. foram os 

microrganismos mais prováveis de serem isolados de pacientes em UTI (p < 0,001), 

assim como enterococos (p <0,05) (MARRA et al., 2011).  

No Brasil, dentre os microrganismos relacionados com as infecções da corrente 

sanguínea provenientes da UTI adulto e pediátrica A. baumannii é o 4º e o 6º patógeno 

mais frequente, respectivamente (ANVISA, 2017). 

Além disso, os BGN são importantes agentes etiológicos das infecções da 

corrente sanguínea relacionadas ao uso do cateter. O crescimento dessas IRAS 

aumentou de 25,0% para 40,0% de todos esses eventos em diferentes partes dos 

Estados Unidos e Europa (BRAUN et al., 2014). O tratamento dessas infecções é 

limitado, com destaque para aquelas causadas por A. baumannii, por sua capacidade 

de desenvolver múltiplos mecanismos de resistência aos antimicrobianos usados na 

prática clínica (KAYE; POGUE, 2015; ASIF; ALVI; REHMAN, 2018). Os 

Carbapenêmicos são os antimicrobianos de escolha para o tratamento das infecções 

por esses microrganismos resistentes (FALAGAS; KOLETSI; BLIZIOTIS, 2006). No 

entanto, a aquisição de diversos mecanismos de resistência por esse patógeno, 

sobretudo aqueles relacionados com resistência aos carbapenêmicos, conduz para a 

necessidade de novas opções de tratamento (PARK et al., 2017). 
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Estima-se que a incidência global das infecções por A. baumannii é 

aproximadamente 1.000.000 de casos anualmente (SPELLBERG; REX, 2013). Sua 

prevalência é maior em UTI (10,0% a 43,0%), do que em qualquer outra unidade de 

tratamento do hospital (8,0% a 23,0%) (FISHBAIN; PELEG, 2010). Trata-se de um 

patógeno oportunista emergente nos hospitais e particularmente em UTI, responsável 

por uma larga variedade de IRAS, como pneumonia, infecção da corrente sanguínea, 

endocardites, meningites, infecção do trato urinário e da pele (DIJKSHOORN; 

NEMEC; SEIFERT, 2007; PEREZ et al., 2007; HIGGINS et al., 2009). 

No Brasil, estudo de prevalência pontual multi-hospitalar de IRAS em 28 UTI 

de adultos comprovou que as IRAS mais comuns foram pneumonia (53,0%) e 

Infecção da corrente sanguínea (27,6%) (BRAGA et al., 2018). 

Um estudo desenvolvido no hospital público de ensino na região sudoeste do 

Brasil observou que os principais fatores de risco para adquirir a pneumonia estavam 

associados ao procedimento de intubação orotraqueal, tempo de ventilação mecânica, 

contaminação do circuito e formação de biofilmes (SANTOS; OKURA; PEREIRA, 

2020). A infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) ocupa a segunda posição 

entre as IRAS, sendo que os índices de morbimortalidade e os custos hospitalares 

causados por essa infecção merecem destaque (ANVISA, 2017).    

De acordo com estudo realizado no interior do Paraná, dentre as infecções mais 

prevalentes foram destacadas a pneumonia associada a ventilação mecânica, 

representando 21,6%, e a infecção primária da corrente sanguínea com 19,3% dos 

casos, sendo que os microrganismos predominantes foram o Acinetobacter spp. com 

21,0% seguido da Pseudomonas spp. com 19,1% e Enterobacter spp. com 10,8% 

(TAUFFER et al., 2019).  

Uma das peculiaridades do complexo A. baumannii-calcoaceticus é sua 

capacidade de desenvolver múltiplos mecanismos de resistência para diferentes 

classes de antimicrobianos como: quinolonas, aminoglicosídeos e carbapenêmicos 

(POIREL; NORDMANN, 2006; PELEG; SEIFERT; PATERSON, 2008). As propostas 

de tratamentos são controversas e revelam limitações para o tratamento das infecções 

causadas por A. baumannii resistentes aos carbapenêmicos (PIPERAKI et al., 2019). 

A importância crescente das espécies tem sido reconhecida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que classificou A. baumannii resistente a carbapenêmicos 

entre os principais patógenos na lista de prioridade global de bactérias resistentes aos 

antibióticos, para orientar pesquisas (WHO, 2017). Uma das formas de enfrentamento 
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da crescente prevalência das infecções por microrganismos multirresistentes é por 

meio da vigilância epidemiológica, com devido destaque para o conhecimento da 

epidemiologia regional, nacional e mundial da resistência bacteriana. Este tema deve 

ser tratado no contexto mundial e nacional respeitando-se a abordagem de Saúde 

Única, o que requer o trabalho em conjunto da saúde humana, animal e ambiental.  

Dentre os determinantes epidemiológicos, estudos têm apontado os fatores 

climáticos (temperatura, umidade e precipitação pluviométrica) como um novo grupo 

associado à incidência das infecções comunitárias e hospitalares (RICHET, 2012; KIM 

et al., 2018), reforçando a ideia da medicina hipocrática, que reconhecia a interação 

dos fatores ambientais com o desenvolvimento de doenças infecciosas e suas 

variações sazonais (LLOYD; CHADWICK; LONIE, 1983). Apesar da sazonalidade das 

infecções comunitárias serem melhor compreendidas, pouco se sabe ainda sobre as 

variações sazonais das IRAS causadas por BGN e seus mecanismos subjacentes 

(RICHET, 2012). No geral, os estudos têm mostrado que a incidência das IRAS 

ocasionada por BGN costuma ser maior nos meses com temperaturas mais elevadas 

e que variações sazonais estão interligadas à incidência de IPCS, com destaque ao 

A. baumannii nos meses do verão nos Estados Unidos (EBER et al., 2011) e Portugal 

(GONÇALVES-PEREIRA et al., 2013). 

 Apesar da alta prevalência e do interesse em infecções causadas por A. 

baumannii, os dados científicos que demonstram associação entre fatores ambientais 

e IPCS são limitados, visto que a maior parte dos estudos publicados foi realizada em 

países desenvolvidos com climas temperados e hospitais totalmente climatizados 

(RICHET, 2012), o que difere da realidade de países em desenvolvimento, onde as 

condições ambientais são menos controladas. Diante disso, são necessários mais 

estudos multicêntricos em diferentes regiões com características climáticas e 

socioeconômicas semelhantes, para melhor comparar e assim compreender a 

variação sazonal da incidência das infecções. 

Analisando o contexto atual, observou-se a necessidade de realizar um 

estudo para compreender a correlação entre os fatores ambientais e a densidade de 

incidência das IPCS causadas pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus resistentes 

aos carbapenêmicos no período de 2014 a 2019. O presente estudo fornecerá dados 

relevantes ao Serviço de Vigilância Sanitária e aos estabelecimentos hospitalares de 

Goiânia, contribuindo para o planejamento e direcionamento de futuras estratégias de 

promoção e proteção à saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a correlação entre a densidade das IPCSLs com as condições 

climáticas – precipitação e temperatura.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a densidade de incidência média de IPCSLs associadas ao cateter 

venoso central (CVC) causadas pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus 

resistente a carbapenêmicos e o comportamento da taxa de incidência no 

período estudado; 

 Analisar a correlação entre a densidade de incidência média mensal de IPCSL 

com a precipitação de chuva e a temperatura média mensais; 

 Avaliar a tendência da densidade de incidência da IPCSL causadas pelo 

complexo A. baumannii-calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Agente etiológico: Acinetobacter baumannii 

 

O A. baumannii é um cocobacilo aeróbico gram-negativo, não fermenta a 

glicose, móvel, não fastidioso, catalase positiva, oxidase negativa (LIN; LAN, 2014). 

São ubiquitários no meio ambiente, comumente associados a ambientes aquáticos 

com alta capacidade também de sobreviver em ambientes secos, podendo chegar a 

permanecer de semanas até cinco meses na pele ou em superfícies inanimadas 

(NTUSI et al., 2012; POURHAJIBAGHER et al., 2016; ABOSHAKWA et al., 2019).  

Existem mais de 50 espécies dentro de um mesmo gênero, podem ser 

patogênicas e não patogênicas (ATROUNI et al., 2016). As espécies que 

frequentemente estão associadas com infecções são A. baumannii, seguido por A. 

calcoaceticus e A. lwoffii, sendo a primeira a mais virulenta (CHUSRI et al., 2014). 

Os isolados de A. baumannii expressam múltiplos mecanismos de resistência, 

sendo considerado um problema emergente da atualidade. Geralmente acometem 

pacientes com doenças graves de base severa, submetidos a múltiplos procedimentos 

e principalmente pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (ASIF; ALVI; 

REHMAN, 2018). 

 

3.1.1 Fatores de virulência 

  

Vários fatores de virulência foram identificados em A. baumannii, incluindo 

porinas da membrana externa, fosfolipases, proteases, lipopolissacarídeos (MAGILL 

et al., 2012), polissacarídeos capsulares, secreção de proteínas e quelantes de ferro 

(ANTUNES et al., 2011; MCCONNELL; ACTIS; PACHÓN, 2013; LIN; LAN, 2014). 

 

3.1.1.1 Porinas 

  

As porinas são proteínas da membrana externa associadas à modulação da 

permeabilidade celular. Dentre elas, a OmpA é a mais abundante. Ela tem a 

propriedade de induzir a apoptose celular pela liberação de moléculas proapoptóticas, 

como citocromo c e fatores indutores da apoptose (CHOI et al., 2005; LEE et al., 2010). 

OmpA interage com a fibronictina promovendo aderência e invasão das células 
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epiteliais (SMANI; MCCONNELL; PACHÓN, 2012); e se liga ao fator H do soro 

humano para evitar sua morte mediada pelo complemento (KIM et al., 2009). 

A OmpA está envolvida com a resistência de A. baumannii, contribuindo com a 

eliminação de antibióticos do espaço periplasmático por meio da membrana (SMANI 

et al., 2013). Auxilia na sobrevivência e persistência desse patógeno facilitando sua 

mobilidade e formação de biofilme (MCCONNELL; ACTIS; PACHÓN, 2013). 

Proteína Omp (Omp33-36), além de servir como canal para a passagem de 

água, também está associada à citotoxicidade em A. baumannii cytotoxicity (SMANI; 

DOMINGUEZ-HERRERA; PACHON, 2013) e a resistência aos carbapenems 

(TOMAS et al., 2005). 

O ácido dicarboxílico (DcaP) encontrado na membrana externa do A. baumannii 

está envolvido com a resistência aos antibióticos e com a formação de biofilme 

(BHAMIDIMARRI et al., 2019). 

 

3.1.1.2 Cápsula polissacarídica e lipopolissacarídeo 

  

Acinetobacter baumannii-calcoaceticus também possui outros constituintes que 

contribuem para sua patogenicidade. Entre esses constituintes destaca-se a cápsula 

exopolissacarídica e lipopolissacarídeos (LPS). A cápsula exopolissacarídica tem a 

função de aumentar a resistência bacteriana à atividade complemento do hospedeiro 

(GEISINGER; ISBERG, 2015).  

 As moléculas de LPS são os principais componentes da parede celular das 

BGN, capazes de induzir resposta inflamatória amplificada que resulta na produção 

de citocinas inflamatórias, como fator necrose tumoral, intercleucina-1β, interleucina 6 

e 8, interferon γ (ERRIDGE et al., 2007). Sua estrutura é composta por molécula 

lipídica A, núcleo oligossacarídeo e o antígeno O, a qual desempenham importante 

papel na sobrevida de cepas de A. baumannii (MCQUEARY et al., 2012; LEE et al., 

2013; CHIN et al., 2015). 

 

3.1.1.3 Fosfolipase 

 

A fosfolipase é uma molécula que também contribuiu para a virulência em 

muitas bactérias. As fosfolipases C e D foram identificadas em A. baumannii-

calcoaceticus e estão associadas aos efeitos citotóxicos em células epiteliais 
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(FIESTER et al., 2016), resistência ao soro humano e capacidade de invasão em 

células epiteliais (JACOBS et al., 2010). 

  

3.2 Resistência antimicrobiana de Acinetobacter baumannii 

 

O A. baumannii se tornou um dos patógenos com maior capacidade de adquirir 

resistência aos antibióticos, os quais são à maioria das classes de antimicrobianos 

(LIN et al., 2014). Dentre os mecanismos de resistência que manifestam A. baumannii 

destacam-se: a produção de β-lactamases, enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos, bombas de efluxo, alteração da permeabilidade e dos locais alvo 

do antibiótico. O acúmulo desses mecanismos de resistência reduz significativamente 

as opções de tratamento e a quantidade de classes de antibióticos disponíveis para o 

tratamento de infecções ocasionadas por A. baumannii (LEE et al., 2017). 

 

3.2.1 Bomba de efluxo 

 

A bomba de efluxo consiste de proteínas localizadas na membrana celular de 

BGN, com a capacidade de eliminar para o meio extracelular as substâncias que 

entram nas células. Com o desenvolvimento desse mecanismo a concentração 

intracelular dos antimicrobianos é reduzida e requer concentrações mais elevadas de 

antimicrobianos para eliminar o patógeno (BLAIR; RICHMOND; PIDDOCK, 2014; 

KAPOOR; SAIGAL; ELONGAVAN, 2017; LAMUT et al., 2019).  

O complexo AdeIJK contribui significativamente para a resistência aos β-

lactâmicos, cloranfenicol, tetraciclina, eritromicina, lincosamidas, fluoroquinolonas, 

ácido fusídico, novobiocina, rifampina, trimetoprim, acridina, safranina, pironina e 

dodecilsulfato de sódio (DAMIER-PIOLLE et al., 2008). A AbaF é uma bomba de efluxo 

que apresenta resistência a fosfomicina (SHARMA et al., 2016).  

Estão sendo explorados em A. baumannii novas bombas de efluxo 

apresentando importante papel na resistência a múltiplos fármacos (LEE et al., 2017). 
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Figura 1. Esquema do mecanismo da bomba de efluxo 

 

Fonte: Lamut et al. (2019) 

 

3.2.2 Enzimas modificadoras de aminoglicosídeos 

 

Atualmente já são descritas mais de cinquenta enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos associadas com resistência aos aminoglicosídeos. São 

classificadas como enzimas modificadoras de aminoglicosídeos: acetiltransferases 

(AAC), adeniltransferases (ANT) e fosfotransferases (FISMAN et al., 2014; LIN; LAN, 

2014). Essas enzimas ao modificarem os aminoglicosídeos, resultam na perda da sua 

capacidade de ligar-se ao ribossomo (ANT e APH) (GALLEGO; TOWNER, 2001; 

NEMEC et al., 2004).  

 

3.2.3 Alteração do sítio alvo  

 

Esse é um dos mais importantes mecanismos de resistência que geralmente 

resulta de mutações espontâneas e impossibilitará que as interações ocorram 

impedindo qualquer efeito inibitório ou bactericida do antimicrobiano (ANVISA, 2007; 

KAPOOR; SAIGAL; ELONGAVAN, 2017). 
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Dentre os mecanismos de resistência resultantes de mutações destacam-se as 

proteínas de ligação da penicilina (PLP), que quando alteradas expressam baixa 

afinidade pelo imipenem induzindo à resistência contra o mesmo (GEHRLEIN et al., 

1991). A resistência do A. baumannii às quinolonas está associada às modificações 

que acontecem nas subunidades da molécula de Ácido Desoxirribonucleico (DNA) 

girasse mais específico em GyrA e na topoisomerase IV ParC (VILA et al., 1995). 

  

3.2.4 -Lactamases 

 

A produção de β-Lactamases é um importante mecanismo de resistência 

desempenhado pelo A. baumannii. Os antimicrobianos β-lactâmicos inibem a síntese 

molecular da cadeia de peptidioglicano por meio da PLP. Esse mecanismo resulta na 

inibição da síntese da parede celular (DAVIES; DAVIES, 2010; BAPTISTA; SIMOES, 

2013; LEE; LEE, 2016).  

Inúmeras β-lactamases já foram encontradas  em cepas de Acinetobacter 

baumannii no mundo, por isso são classificadas de acordo com suas características 

fenotípicas e genotípicas: sendo classe A (serino-beta-lactamases), B (metalo-beta-

lactamases), C (beta-lactamases do tipo AmpC) e D (oxacilinases) (BUSH; JACOBI; 

MEDEIROS, 1995; ROSSOLINI, 2005). 

Posteriormente, foi sugerida nova classificação para as beta-lactamases, 

sendo grupo 1 (cefalosporinases pertencente à classe C), grupo 2 (serino-beta-

lactamases pertencentes às classes moleculares A e D) e grupo 3 (metalo-beta-

lactamases) (BUSH; JACOBI; MEDEIROS, 1995; BUSH; JACOBY, 2010). 

 

3.2.4.1 Classe A e D serina- β-Lactamases 

 

Os β-lactâmicos da classe dos carbapenems (imipenem, meropenem, 

ertapenem e doripenem) foram incluídos na prática clínica como opção de escolha 

para o tratamento de infecções causadas por bactérias multirresistentes gram-

negativas por serem mais resistentes a hidrolises causadas pelas β-lactamases. Isso 

se deve por expressar alta afinidade pelas proteínas de ligação de penicilina tipo II, 

ser estável às β-lactamases de espectro estendido (ESBL) e cromossômicas (AmpC) 

e pela elevada permeabilidade da membrana celular bacteriana (JONES et al., 2015; 

EL-GAMAL et al., 2017). 
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Na classe A de β-lactamases foram encontradas em isolados de Acinetobacter 

baumannii as enzimas TEM, SHV, GES, CTX-M, SCO, PER, VEB, KPC e CARB, 

sendo que as enzimas TEM-1, CARB-4 e SCO-1 são caracterizadas por apresentar 

espectro estreito, enquanto que as enzimas PER-1, TEM-92, CARB-10, SHV-5, PER-

2, CTX-M-2, CTX-M-15, VEB-1, GES-14 e PER-7 são classificadas de acordo com 

suas características fenotípicas de β-lactamases de espectro estendido (ESBL). Além 

dessas enzimas, foram detectados também em isolados de A. baumannii 

carbapenemases do tipo GES-14 e KPC-2 (MOUBARECK et al., 2009; BOGAERTS 

et al., 2010). 

A ineficácia e a falha no tratamento de IRAS por carbapenêmicos estão 

associadas principalmente com a produção de β-lactamases de classe D 

(oxacilinases) por expressarem alta capacidade de inativar esses antimicrobianos 

(EVANS; AMYES, 2014). 

Já foram identificados mais de 498 tipos de oxacilinases, sendo classificadas 

em 12 subgrupos: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-134a, OXA-

143, OXA-211, OXA-213, OXA-214, OXA-229 e OXA-235. Destacam-se com maior 

prevalência as oxacilinases do tipo: OXA-23-like, OXA-24-like, OXA-58-like e OXA51-

like (RASMUSSEN; HOIBY, 2006). 

Cabe ressaltar que a carbapenemase do tipoOXA-23 ISAba1 tem sido 

encontrada em vários países com maior prevalência em espécies de Acinetobacter 

(LESHO et al., 2016; CHEN et al., 2017; RODRÍGUEZ; NASTRO; FAMIGLIETTI, 

2018; WANG et al., 2018). 

No Brasil, o gene blaOXA-23 foi identificado pela primeira vez no estado do 

Paraná, em Curitiba, no ano de 2003. Logo em seguida foi encontrado disseminado 

nos demais estados do Brasil como Espírito Santo, Alagoas, Amazonas, Bahia, 

Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul (CASTANHEIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2009; MOSTACHIO et 

al., 2012), Rio de Janeiro (CARVALHO et al., 2009), Rio Grande do Sul (MARTINS et 

al., 2009; MARTINS; BARTH, 2013). 

Cepas de A. baumannii produtoras de OXA-23 foram encontradas em bactérias 

isoladas de esgotos hospitalares de cidades como Porto Alegre (FERREIRA et al., 

2011) e em rios no estado de São Paulo (OLIVEIRA et al., 2011). Tal situação acende 

alerta para a possibilidade de disseminação dessas cepas para a comunidade, 

tornando-se um problema de saúde pública (MEDEIROS; LINCOPAN, 2013).  



27 
 

Isolados bacterianos que expressam OXA-23 possuem também resistência 

associada aos aminoglicosídeos e fluroquinolonas (WANG et al., 2007), assim como 

resistência a polimixina e ampicilina/sulbactam, contribuindo assim para o surgimento 

de fenótipos de resistência a múltiplas drogas (MDR) e/ou extensivamente resistente 

a drogas (XDR) (REIS et al., 2003; MAGIORAKOS et al., 2012). 

 

3.2.4.2 β-Lactamases de espectro estendido 

 

 A emergência e disseminação de bactérias que apresentam as enzimas β-

lactamases de espectro estendido tem aumentado em nível mundial em IRAS, sendo 

descrito como prioridade global devido à incidência elevada desses patógenos 

(SILVA; LINCOPAN, 2012; JOSHI et al., 2017). 

Já foram identificadas até o momento mais de 430 variantes das enzimas β-

lactamases de espectro estendido, sendo que as variantes TEM, SHV, CTX-M, OXA, 

BES, GES e VEB foram encontradas no Brasil. Essas enzimas são codificadas por 

genes presentes em plasmídeos, transposons e integrons, na qual são capazes de 

hidrolisar as cefalosporinas de terceira geração (Ceftriaxona, Cefotaxima, 

Ceftazidima), quarta geração (cefepime) e aztreonam (ANVISA, 2007; SILVA; 

LINCOPAN, 2012). 

O elevado consumo de cefalosporinas na prática clínica resultou em falhas 

terapêuticas, sendo direcionado para o uso de antibióticos carbapenêmicos (PICÃO 

et al., 2009). Por conseguinte, as enzimas carbapenemases têm sido encontradas em 

todo território brasileiro relacionado às IRAS, sendo descrito enzimas do tipo KPC-2, 

SPM-1, OXA-23, IMP-1 e OXA-143 (LINCOPAN et al., 2006; GROSSO et al., 2010; 

ANTONIO et al., 2011; BEIRÃO et al., 2011). 

 

3.2.4.3 Classe B - Metalo-β-Lactamases (MβLs) 

  

O surgimento e disseminação das metalo-β-lactamases (MβLs) mediadas por 

plasmídeos tem se tornado uma situação alarmante em nível mundial, devido ao alto 

potencial de resistência a diversas classes antimicrobianas, além de não existir 

inibidores eficazes contra essas enzimas, limitando assim as opções de tratamento 

para infecções ocasionadas por A. baumannii (ELIOPOULOS; BUSH, 2001; JONES 

et al., 2005; ROSSOLINI, 2005; WALSH et al., 2005). 
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As β-lactamases da classe B conhecidas como MβLs diferem das demais β-

lactamases por necessitarem de dois íons divalentes de zinco para realizarem as 

atividades catalíticas na hidrólise, ampliando, com isso, sua resistência aos 

antimicrobianos (JEON et al., 2015). 

Atualmente, são descritas dez famílias de MβLs: imipenemase (ANTUNES et 

al., 2011), Verona Imipenemase (VIM), São Paulo metalo-beta-lactamase (SPM), 

German imipenemase (CASTANHEIRA et al., 2004), Seoul imipenemase (SIM), 

Austrália imipenemase (AIM), Kioryn University Hospital metalo-beta-lactamase 

(KHM), Dutch imipenemase (DIM-1), New Delhi metalo-betalactamase (NDM-1) e 

Tripoli metalo-β-lactamase (TMB-1). Dessas, as mais frequentemente encontradas 

em isolados de A. baumannii em vários países são as IMP, VIM, SIM e NDM (PEREZ 

et al., 2007; DORTET et al., 2014). 

O A. baumannii está envolvido na disseminação dos genes bla NDM, localizados 

na molécula de plasmídeo ou cromossomo, para grupos de Enterobacteriaceae 

(BONNIN et al., 2012). 

Os integrons são elementos genéticos geralmente encontrados em BGN cujo 

mecanismo de ação é capturar e acumular novos genes de cassetes gênicos 

(pequenas moléculas de DNA que se encontram na forma livre, circular ou não 

replicada, se inserindo em plasmídeos ou cromossomo), para expressão diferencial, 

permitindo às bactérias adaptarem-se ao meio com aquisição de resistência a 

diversos antibióticos (ESCUDERO et al., 2014).  

A subclasse VIM também é conhecida como MβL europeia por apresentar 

maior prevalência no continente europeu (WALSH et al., 2005). Até o momento já 

foram identificadas em diferentes microrganismos e países 46 variantes da subclasse 

VIM, sendo que a predominância maior é a variante VIM-2, responsável por surtos 

(MAVROIDI et al., 2000). 

A subclasse das MβL do tipo German Imipenemase (GIM) é encontrada no trato 

respiratório expressando resistência a todos os β-lactâmicos, aminoglicosídeos e 

quinolonas, com exceção apenas para polimixina B. Após testes para análise genética 

foi detectado um novo gene do tipo GIM-1, localizado no integron de classe 1, com 

amplo perfil de hidrólise, com exceção aos beta-lactâmicos e aztreonam. Até o 

momento foram identificadas 2 variantes da subclasse GIM (CASTANHEIRA et al., 

2004; YONG et al., 2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_a_antibi%C3%B3ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_a_antibi%C3%B3ticos
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Os patógenos que apresentam os genes que codificam as MβL, atualmente são 

responsáveis por vários surtos nosocomiais (BERTONCHELI; HÖRNER, 2008).  

Estudos relatam a crescente disseminação de MβLs no Brasil e na Argentina, 

sendo que, no Brasil, o primeiro relato de bactérias produtores de MβLs aconteceu em 

2002, predominando as enzimas IMP, SPM, NDM e VIM. Já é descrita a ampla 

distribuição de isolados de Acinetobacter spp. que codifica diferentes enzimas em 

diversos estados da federação (PEREIRA et al., 2015; FERREIRA et al., 2017; 

KALLUF et al., 2017; MACIEL et al., 2017). 

 

3.3 Epidemiologia das infecções por Acinetobacter baumannii em unidade de 

terapia intensiva 

 

As infecções causadas por A. baumannii podem ocorrer em qualquer 

topografia, com prevalência variável. Na UTI adulto, os principais motivos de 

internação são doenças respiratórias, cardiovasculares, trauma, cirurgia, entre outros; 

predominando pacientes idosos e do sexo masculino (FAVARIN; CAMPONOGARA, 

2012; DATTA et al., 2014; YESILBAĞ et al., 2015; PARAJULI et al., 2017). As IRAS 

de maior relevância nestes locais são pneumonias associadas à ventilação mecânica 

(PAV), seguida pelas IPCS associadas a CVC e a infecção do trato urinário (ITU) 

associada ao cateter vesical (KANJ et al., 2012; YESILBAĞ et al., 2015; PARAJULI et 

al., 2017).  

Um estudo realizado na África do Sul revelou que pacientes internados em UTI 

adulto apresentaram menor prevalência de infecções causadas pelo A. baumannii em 

feridas e no trato urinário, representando 8,4%. Em contrapartida, as infecções no 

trato respiratório representaram 53,8% em decorrência da PAV. A mortalidade geral 

na UTI associada ao A. baumannii foi de 14,7 por 100 pessoas-ano, sendo que 65,0% 

dos pacientes que evoluíram ao óbito apresentaram isolados de A. baumannii na 

hemocultura (NTUSI et al., 2012).  

 Alguns fatores de riscos podem aumentar a predisposição do paciente em 

adquirir o microrganismo no ambiente hospitalar através do uso de terapia 

antimicrobiana prévia e de amplo espectro de ação, tempo de permanência 

prolongado em UTI, inserção de tubo endotraqueal, ventilação mecânica invasiva, 

hemodiálise, dispositivos vasculares e urinários, procedimentos invasivos, doença de 
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base grave, prejuízo da imunidade, idade (NTUSI et al., 2012; ABOSHAKWA et al., 

2019).  

 Embora a IPCS não seja a IRA predominante em pacientes internados na UTI 

adulto a taxa de mortalidade associada a essa infecção surpreende, correspondendo 

a 60,0%. Em contrapartida, os pacientes que não tiveram a infecção apresentaram 

taxa de mortalidade de 19,0% (KANJ et al., 2012). Quando comparado aos dados 

apresentados dos Estados Unidos, a taxa de mortalidade é bem menor, 

representando 38,1% (IC 95% 35,7-40,4) (ROSENTHAL et al., 2010). 

 Ao avaliarem o impacto da mortalidade associada à IPCS, relacionado à cepa 

A. baumannii XDR com características de resistência a colistina em uma UTI, 

observaram que os pacientes que desenvolveram a IPCS associado ao A. baumannii 

resistente a colistina apresentaram sepse com maior frequência e progressão rápida 

para o choque séptico e óbito (PAPATHANAKOS et al., 2020). 

Vale ressaltar que as taxas de IPCS podem variar de acordo com o tipo de UTI. 

No Egito, em uma UTI de trauma, 30,0% das infecções foram infecções de corrente 

sanguínea (ICS) seguida de 29,0% infecção do sítio cirúrgico, 26,0% pneumonia e 

15,0% infecções do trato urinário. Isso se justifica pelo fato de os pacientes 

necessitarem de múltiplas cirurgias, dispositivos invasivos, transfusões, favorecendo, 

contudo, a elevação nas taxas de infecção. Dentre os  patógenos relatados 

o  Acinetobacter spp totalizou 13,7%, destes 92,8% (157/169) eram multirresistentes 

(TALAAT et al., 2016).  

 No Golfo Árabe a taxa geral de IPCS nas UTIs foi de 3,1 (IC 95%, 2,8-3,3) 

infecções por mil cateteres-dias, sendo que houve uma variação entre 2,6 a 5,0 

(BALKHY et al., 2017). 

Os fatores relacionados com o aumento da mortalidade ocasionada por A. 

baumannii estão associados com as comorbidades em pacientes colonizados e 

infectados (RUTALA et al., 2018). Em uma UTI na Colômbia o A. baumannii foi 

relatado como principal fator de risco para mortalidade (LEMOS et al., 2011). 

No Brasil, um estudo desenvolvido em um hospital de médio porte, no Vale do 

Paraíba-SP, verificou que a ICS apresentou 50,0% das notificações, seguida da 

infecção urinária (24,3%), sítio cirúrgico (15,7%) e pneumonia (10,0%) (LIMA, 2019). 

Estudos apontam ainda que a taxa de mortalidade no Brasil, associada às 

infecções causadas por Acinetobacter spp., podem chegar a 65,5% quando essa 

infecção é da corrente sanguínea (FALAGAS et al., 2014; MCNAMARA et al., 2018; 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/acinetobacter
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SILVA, 2018). Corroborando com esses dados, um estudo desenvolvido no Hospital 

Universitário de Londrina, constatou que o A. baumannii é o segundo microrganismo 

mais frequente em pacientes que evoluíram ao óbito, com 18,5% dos casos (SOUZA 

et al., 2015). Os autores destacam também que a mortalidade geral em sete dias 

chegou a 72,0% (SADER et al., 2002) e em 30 dias a 96,0% (44/46) (SHARGIAN-

ALON et al., 2019). 

Cabe ressaltar que a espécie A. calcoaceticus apresenta menor relevância 

clínica por ser mais restrita ao ambiente. Devido à difícil distinção das espécies os 

pesquisadores decidiram nomear como Acinetobacter complexo baumannii-

calcoaceticus (PELEG; SEIFERT; PATERSON, 2008).  

Os pacientes internados em UTI pediátrica apresentam maior predisposição 

para desenvolver infecção devido à imaturidade do sistema imunológico, estado 

nutricional, doenças subjacentes, anomalias congênitas, terapia medicamentosa, 

entre eles os corticosteroides e doenças hemato-oncológicas (ANVISA, 2006). De 

acordo com Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), as IRAS primárias 

mais comuns em pacientes pediátricos internados na UTI são: infecções de corrente 

sanguínea associadas a cateter, pneumonia associada a ventilador, infecções do trato 

urinário associadas a cateter e infecções de sítio cirúrgico (CDC, 2014). 

De acordo com dados apresentados em 2013 no Brasil, após comparação 

realizada entre as unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica distribuídas nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, identificaram que a densidade média de 

incidência de IPCS/1000 CVC dos pacientes pediátricos variaram de 3,82 a 34,13 

(SILVA et al., 2013). 

Dentre as IRAS comuns nas unidades de terapia intensiva, estudos mostram 

que nas UTI’s pediátricas a IPCS é a mais frequente (BECERRA et al., 2010; HASSAN 

et al., 2017), sendo que a maior incidência é em pacientes com dois meses ou menos 

(RICHARDS et al., 1999). Os microrganismos frequentemente isolados nas 

hemoculturas são os BGN aeróbios e a Candida spp. (BECERRA et al., 2010; 

HASSAN et al., 2017). Os autores apontam ainda que não houve correlação entre as 

infecções da corrente sanguínea, pneumonia e infecções do trato urinário com o 

tempo de internação, o número de leitos hospitalares ou a estação do ano 

(RICHARDS et al., 1999).  

A mortalidade geral na UTI pediátrica em um país em desenvolvimento foi de 

23,6%. Destes, 50,0% aconteceu até a sexta semana de internação. A mortalidade 
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em pacientes com infecção da corrente sanguínea foi de 30,6% (BECERRA et al., 

2010). Em um hospital infantil de Xangai, na China, a mortalidade associada ao A. 

baumannii foi de 16,7% (SHI et al., 2020). 

Em uma UTI pediátrica na China, a densidade de incidência de Acinetobacter 

baumannii MDR/XDR foi de 0,48 casos/1000 pacientes-dias, sendo que a infecção da 

corrente sanguínea foi um dos responsáveis pelo alto risco de morte desses 

pacientes. As cepas isoladas no estudo expressavam alta taxa de resistência aos 

antimicrobianos beta-lactâmicos, sendo superior a 75,0%. Os autores alertam quanto 

à preocupação deste patógeno altamente resistente a múltiplas drogas sendo 

responsáveis pela alta taxa de mortalidade de pacientes pediátricos (SHI et al., 2020). 

Na Turquia a taxa de resistência do A. baumannii aos carbapenêmicos foi de 62,0% 

(AKIN; YAZAR; DOĞAN, 2017). 

Ao comparar a incidência de infecções causadas pelo A. baumannii em 

crianças tratadas em UTI pediátrica e UTI adulto, a densidade de incidência foi de 

1,62 e 5,62, respectivamente. Os pacientes em tratamento na UTI adulto foram 

submetidos a maior número de procedimentos invasivos e uso de antibióticos quando 

comparados com os pacientes da UTI pediátrica. Consequentemente, os pacientes 

da UTI adulto apresentaram mais casos de infecção causadas pelo A. baumannii. Em 

contrapartida, na UTI pediátrica, houve mais casos de colonização por este patógeno. 

Ao analisar a taxa de multirresistência do A. baumannii, na UTI adulto foi 

significativamente maior (KIM; KIM; YOON, 2019). Esses achados vão ao encontro ao 

que foi relatado em estudo no Chile, que mostrou maior incidência de A. baumannii 

multirresistente na UTI adulto do que na UTI pediátrica (ACUÑA et al., 2017). 

Em estudo de coorte desenvolvido na Austrália em 29 hospitais, no período de 

2009 a 2013, para analisar as infecções primárias de corrente sanguínea em 

pacientes adultos, foram relatadas taxas de 1,26/1.000 cateter/dia. Dentre as 

unidades de saúde participantes, as instituições públicas foram responsáveis por 

95,8% dos casos. Destes, 72,9% aconteceram em unidades de terapia intensiva 

(WORTH et al., 2015). 

 Em quatro estados brasileiros (Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Paraná), a maioria dos isolados de A. baumannii apresentava resistência a seis 

classes de antibióticos, sendo que a alta prevalência da resistência aos 

carbapenêmicos estavam associados a OXA-23. Vale destacar que os isolados de A. 

baumannii encontrados no Rio Grande do Sul apresentaram maior resistência à 
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amicacina (51,6%; p = 0,005), em contrapartida no Rio de Janeiro a maior resistente 

foi à ceftazidima (75,0%; p = 0,023) (ROCHA et al., 2017).  

Esses achados estão de acordo com estudo realizado que avaliou a 

disseminação da OXA-23 em cinco estados no Brasil. No presente estudo foram 

identificados 94,2% de isolados de A. baumannii OXA-23 positivos resistentes aos 

carbapenêmicos (CHAGAS et al., 2014). 

Diversos estudos destacam o quão tem evoluído o padrão de resistência em A. 

baumannii, impactando, contudo, na ampliação e adaptação dos mecanismos de 

resistência. Tal situação é relatada por Sousa (2018) em estudo que classificou três 

amostras resistentes à polimixina B, agente potencialmente tóxico, como XDR 

(Extensivelydrug-resistant), ou seja, resistente a todos os antimicrobianos com 

exceção a uma ou duas categorias (SOUSA, 2018). Em cepas de A. 

baumannii coletadas no Hospital Imam Reza, na cidade de Tabriz, no Noroeste do Irã, 

foram identificados um total de 76,0% dos casos MDR positivos, já as XDR foram de 

30,0%. Cabe ainda ressaltar que todos os isolados que apresentavam resistência ao 

carbapenem carregavam o gene blaOXA-23 (RAHBARNIA et al., 2020). 

Diante da crescente disseminação do A. baumannii resistente às multidrogas 

relatada por vários países, na Eslovênia está sendo desenvolvido um método para 

rápida detecção de resistência à colistina nomeado por teste Rapid Resp Polymyxin. 

Para o estudo foram isolados um total de 82 amostras de A. baumannii.  Destes, 

91,5% eram resistentes a carbapenêmicos e 45,1% resistentes à colistina e demais 

carbapenêmicos. O teste Rapid Resa Polymyxin alcançou uma concordância 

categórica de 95,1%, apresentando bom desempenho na vigilância do patógeno, com 

sensibilidade e especificidade de 93,3%, e valores preditivo positivo e negativo 92,3% 

e 97,7%, respectivamente. De acordo com os autores, o teste, além de ser barato, é 

fácil de ser incluído no fluxo de trabalho do laboratório. Tem como enfoque principal 

auxiliar na rápida categorização da susceptibilidade e resistência, implicando 

diretamente nas medidas de controle e estratégias para o tratamento rápido e efetivo 

do paciente (GERM et al., 2019). 

A diferença na incidência de IRAS entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos acende um alerta aos governantes quanto às condições 

econômicas e sociais, além da carência de recursos humanos e tecnológicos 

dispensados para a saúde, sendo atribuídos como fatores determinantes para 
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qualidade da assistência ofertada aos pacientes nas unidades de terapia intensiva 

(RODRIGUES, 2019). 

A redução das taxas de infecção em unidades de terapia intensiva requer uma 

abordagem com intervenções comportamentais e educacionais da equipe 

multidisciplinar envolvida na assistência direta ao paciente. Assim, estratégias para 

monitorar a adesão às medidas para prevenção das IPCS associadas ao CVC poderá 

mostrar lacunas aos gestores que, por sua vez, poderão intervir através de 

treinamentos e feedback à equipe (ANVISA, 2016; SILVA; OLIVEIRA, 2017). 

Estudo realizado em um hospital de grande porte em Minas Gerais mostrou que 

existe uma baixa adesão da equipe de enfermagem às medidas para prevenção das 

ICS associadas ao CVC, como na higienização das mãos ante e após administração 

de medicamentos, manipulação do curativo e desinfecção do hub (SILVA; OLIVEIRA, 

2017).  

Para que haja redução do acometimento das IPCS causada pelo complexo A. 

baumannii-calcuaceticus nas UTI são necessárias implantações de bundles, ou seja, 

um conjunto de medidas de prevenção baseado em evidências, a fim de contribuir 

para o enfrentamento das IPCS, ainda que a utilização dessa ferramenta se torne um 

desafio para a equipe multidisciplinar (PINHO et al., 2020). O aprimoramento das 

práticas assistenciais é necessário para a redução da taxa de incidência de infecções 

ocasionadas pelo microrganismo (COSTA, 2010; LEMOS et al., 2011; SOUZA et al., 

2015; MARTÍN-ASPAS et al., 2018; RUTALA et al., 2018). 

Os resultados de um estudo desenvolvido em uma UTI adulto no Chile 

demonstraram que, após a implantação do bundle para inserção e manutenção de 

cateteres centrais, foi possível observar que diminuiu em 54,5% a taxa de infecção de 

corrente sanguínea associada ao cateter central (PADILLA FORTUNATTI, 2017).  

A falta de adesão ao instrumento por parte da equipe de saúde foi observada 

por alguns autores, na qual retratam que parte desses profissionais não apresenta 

conhecimento científico dos benefícios que o bundles proporciona ao paciente. Diante 

disso, vê-se a necessidade de investir em educação permanente para a equipe de 

saúde nas unidades críticas, com enfoque nas ações de prevenção, no intuito de 

minimizar a ocorrência de infecções da corrente sanguínea (ARAÚJO et al., 2017; 

COSTA, 2017). A implantação de bundles nas unidades de terapia intensiva 

representa uma alternativa eficiente para melhorar a qualidade e segurança da 

assistência ofertada aos pacientes de alta complexidade.  
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3.4 Critérios de notificação da Infecção Primária da Corrente Sanguínea 

Laboratorial - IPCSL 

 

Até o ano de 2016, as notificações da IPCS eram classificadas em IPCS de 

confirmação laboratorial (IPCSL) e clínica (IPCSC). Considerava-se IPCSL quando o 

paciente apresentava hemocultura positiva (uma ou mais), de preferência de sangue 

periférico, sendo que o patógeno identificado não poderia estar associado a outro sítio 

de infecção e apresentar pelo menos um dos sinais e sintomas, como febre (>38ºC), 

oligúria, tremores e hipotermia. O critério utilizado para IPCSC era apresentar apenas 

um dos sinais e sintomas citados acima, possuir hemocultura negativa ou não ter 

realizado, não ter nenhuma infecção em outro sítio e indicação de tratamento com 

antibiótico para sepse pelo médico (ANVISA, 2013). 

A partir de 2017, as notificações das IPCSC foram suspensas e a ANVISA 

determinou que as notificações das ICS em pacientes adultos e pediátricos fossem 

notificados somente IPCS laboratorial. Ficou determinado também que as ICS com 

origem de outro órgão seriam classificadas como secundárias, obedecendo aos 

critérios para infecção em outro sítio, não sendo permitido notificar como IPCS. Ainda 

no documento, foram atualizados os critérios para notificação das IPCSL e introduzido 

o conceito de IPCSL confirmada associada a dano de barreira mucosa (ANVISA, 

2017). 

No intuito de reduzir a subjetividade na definição das IRAS associadas ao uso 

dos dispositivos, foi divulgada a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES Nº 03/2019, em que 

foi alterada nos critérios de diagnóstico de IRA a avaliação dos dias de uso do 

dispositivo, invasivo, ou seja, fica definido como D1 o dia que foi instalado o dispositivo 

seguindo o registro sucessivamente. Assim, para ser constatado como IRA associada 

ao cateter é necessário que o paciente esteja com dispositivo em D3 ou mais, 

atendendo aos critérios de IPCSL em que foi também alterado o conceito na 

classificação sendo: IPCSL causada por agentes patogênico e por agentes 

contaminantes de pele (ANVISA, 2019). 
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3.4.1 Critérios diagnósticos das infecções relacionadas com assistência em saúde de 

notificação obrigatória 

 

3.4.1.1 Critérios epidemiológicos para notificação de Infecção Primária de Corrente 

sanguínea - IPCS 

 

Quadro 1. Infecção Primária da Corrente Sanguínea Associada a Cateter Central 

laboratorialmente confirmada – pacientes adultos e pediátricos 

Critério 1 - IPCSL causada por agente patogênico 

Paciente > 28 dias em uso de cateter central por um período maior que dois dias de 

calendário (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o 

paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior. 

 

E 

 

Com agente patogênico identificado em uma ou mais hemoculturas.  

 

E 

 

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso. 

Critério 2 – IPCSL causada por agente contaminante de pele em paciente > 1 ano 

Paciente > 1 ano em uso de cateter central por um período maior que dois dias de 

calendário (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o 

paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior. 

 

E  

 

Apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: Febre (>38°C), Calafrios, 

Hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg). 

 

E 

Duas ou mais hemoculturas coletadas em momentos distintos*, no mesmo dia ou no 

máximo no dia seguinte, positivas para agentes contaminantes de pele: Corynebacterium 

spp. (excluiC. diphtheriae), Bacillus spp. (exclui B. anthracis), Propionibacterium spp., 

Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus do grupo viridans, Aerococcus spp. e 

Micrococcusspp. 
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E  

 

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso . 

 

E  

 

Os sinais/sintomas e as hemoculturas positivas ocorreram no Período de Janela de 

Infecção. 

Critério 3 – IPCSL causada por agente contaminante de pele em Paciente > 28 dias e 

≤ 1ano 

Paciente > 28 dias e ≤ 1ano em uso de cateter central por um período maior que dois dias 

de calendário (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o 

paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior. 

 

E 

 

Apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: Febre (>38°C), Hipotermia 

(<36°C), Apnéia e Bradicardia. 

 

E 

 

Duas ou mais hemoculturas coletadas em momentos distintos*, no mesmo dia ou no 

máximo no dia seguinte, positivas para agentes contaminantes de pele: Corynebacterium 

spp. (exclui Corinebacteriumdiphtheriae), Bacillus spp. (exclui B. anthracis), 

Propionibacteriumspp., Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus viridans, 

Aerococcus spp. e Micrococcusspp. 

 

E 

 

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso. 

 

E 

 

Os sinais/sintomas e as hemoculturas positivas ocorreram no Período de Janela de 

Infecção. 
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*A frase “duas ou mais hemoculturas coletadas em momentos distintos” significa que as amostras de 
sangue de pelo menos duas coletas foram obtidas de forma separada no mesmo dia ou em dias 
consecutivos OU que foram coletadas de forma a sugerir que houve dois preparos diferentes do sítio 
de coleta. Desta forma, reduz-se o risco de contaminações de coletas serem consideradas IPCS. Por 
exemplo, duas coletas de sangue de diferentes sítios (diferentes punções venosas, a combinação de 
uma punção venosa e coleta de um lúmen do cateter central, ou coleta de dois lúmens diferentes de 
um mesmo cateter central) ou de um mesmo sítio, coletadas em diferentes horários e preparadas de 
forma separadas (ANVISA, 2019). 

 

3.5 Fatores ambientais associados com as infecções relacionadas com a 

assistência à saúde 

 

Estudos têm demonstrado os fatores climáticos como um novo grupo de 

determinantes para o desenvolvimento das IRAS hospitalares. Pesquisadores 

sugerem que haja mais estudos utilizando a autocorrelação temporal e análise de 

séries temporais para avaliar a sazonalidade das doenças, para que assim possam 

ser realizadas medidas preventivas de saúde pública (ZEGER; IRIZARRY; PENG, 

2006; FISMAN, 2007).   

A incidência de infecções associadas à saúde aumenta durante o verão e tem 

sido associado a fatores ambientais externos como: temperatura, umidade e 

pluviosidade. As evidências têm sido consistentes para clima temperado e, em menor 

escala, para o tropical. Os fatores subjacentes a esse fenômeno e implicações para 

os controles da infecção não estão claros (PERENCEVICH et al., 2008; RICHET, 

2012; FISMAN et al., 2014; SCHWAB; GASTMEIER; MEYER, 2014). 

Dentre os microrganismos que estão sujeitos às variações sazonais, o 

Acinetobacter spp. merece destaque, pois foi um dos primeiros microrganismos 

apresentados em estudos epidemiológicos do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) nos Estados Unidos, demonstrando correlação entre a 

sazonalidade e as ICS causadas pelo Acinetobacter spp. (RICHET, 2012). 

 Estudo multicêntrico incluindo 132 hospitais dos Estados Unidos no período de 

1999 a 2006, identificou maior frequência de ICS causadas por BGN nos meses do 

verão em comparação aos meses do inverno. Dentre os microrganismos testados nas 

hemoculturas, destacam-se as infecções causadas por Acinetobacter spp.com 

aumento de 52,0% (IC 95% 41,1-63,2) no verão seguida por Eschirichia coli com 

12,0% (IC 95% 9,2–15,4). Os pesquisadores observavam também que a cada 

aumento de 5,6° C da temperatura média mensal houve aumento da frequência de 

ICS, variando a 10,8% para A. baumannii (IC95% 6,9-14,7) a 3,5% para E. coli (IC 
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95% 2,1-4,9). Cabe ressaltar que neste país as estações do ano são bem definidas, 

apresentando grande variação da temperatura durante o ano (EBER et al., 2011).  

Em estudo multicêntrico realizado em 17 UTI’s de Portugal observou-se 

importante variação sazonal em relação às ICS, sendo que os BGN foram mais 

frequentes nos meses do verão correspondendo a 24,0% (p=0,024) e os bacilos gram-

positivos nos meses do inverno com 25,0% dos casos. Nessa região as estações do 

ano são bem definidas com inverno chuvoso e verão com temperaturas elevadas 

(GONÇALVES-PEREIRA et al., 2013).  

Dentre os estudos publicados que apontam a relação entre os fatores climáticos 

e o desenvolvimento das IRAS, grande parte deles aconteceram em países 

desenvolvidos, onde o clima tem temperaturas amenas e os hospitais apresentam 

sistema de climatização invejável, reduzindo assim as variações significativas da 

temperatura (RICHET, 2012).  

No Brasil, estudos têm demonstrado o forte impacto que os fatores 

meteorológicos têm causado no surgimento das IRAS, reforçando ainda mais a 

influência do clima na incidência de IRAS. No hospital da cidade de Bauru, foi 

documentada em um estudo a associação entre a incidência de A. baumannii e a 

temperatura externa, sendo fortemente evidenciadas essas associações nas 

hemoculturas positivas, UTI’s e em cepas resistentes aos carbapenêmicos. Os 

autores sugerem ainda que medidas preventivas sejam intensificadas nos meses com 

temperaturas mais quentes, a fim de controlar as infecções causadas por este 

microrganismo (SILVEIRA et al., 2018). 

No Hospital das Clínicas da cidade de Botucatu foi evidenciada no período de 

cinco anos de estudo a alta correlação entre a temperatura média mensal elevada e 

a maior incidência de BGN (FORTALEZA et al., 2017). Observou-se também que 

isolados de BGN com destaque para o A. baumannii encontrados nas hemoculturas 

foram fortemente associados às altas temperaturas nos sete dias que antecederam a 

data da coleta (CALDEIRA et al., 2015). Em outro estudo realizado em Curitiba-PR, 

identificaram relação expressiva entre a umidade e a incidência de infecções 

causadas por Pseudomonas aeruginosa (RAMOS; ROCHA; TUON, 2013) 

 Esses achados reforçam que em estações com temperaturas elevadas, há um 

aumento absoluto na incidência desses microrganismos. Sendo assim, além das 

medidas de controle de infecções, os autores ainda alertam para as diretrizes da 
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terapia antimicrobiana empírica utilizada nas instituições durante esses períodos mais 

quentes do ano (FORTALEZA et al., 2014; CALDEIRA et al., 2015).  

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Tipo, local e período do estudo 

 

 Realizou-se estudo ecológico, retrospectivo, com uso de dados baseado na 

densidade de incidência das infecções primárias da corrente sanguínea pelo 

complexo A. baumannii-calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos, identificadas 

laboratorialmente, conduzido no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2019, no 

município de Goiânia – GO.  

 

4.2 Objeto do estudo 

 

Constituiu-se por todas as notificações de IPCSL de 49 UTI (688 leitos), 

realizadas pelas CCIH de serviços saúde com UTI pediátrica e adulta do município de 

Goiânia. 

Os dados foram gerados com uso dos critérios nacionais de IPCSL e enviados 

mensalmente até 15º dia subsequente ao mês para a vigilância (ANVISA, 2018). Cabe 

ressaltar que no ano de 2014 o formulário utilizado para notificar IRA, resistência 

bacteriana – RM e IPCS eram únicos para pacientes internados em UTI adulto, 

pediátrico e neonatal (ANVISA, 2014). 

 

4.2.1 Critérios de inclusão e de exclusão 

  

Foram incluídas no estudo todas as notificações de IPCSL das UTI pediátrica 

e adulto de Goiânia encaminhado à Coordenação Municipal de Segurança do 

Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (COMCISS), no período 

compreendido entre janeiro de 2014 a dezembro 2019.  

As notificações repetidas, incompletas, com erros ou com algum dado 

inconsistente foram excluídas. Foram consideradas inconsistentes as notificações de 

IPCSL sem identificação do microrganismo.  
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4.2.2  Fontes de informações 

 

O Formulário de Informações do Sistema Único de Saúde (FormSUS) é um 

serviço do DATASUS para criação de formulários na web. É um serviço de uso público 

no qual os usuários devem seguir as normas de utilização compatíveis com a 

legislação e com a Política de Informação e Informática do SUS. Esse serviço contribui 

com as diretrizes da Política Nacional de Informação e Informática por permitir a 

democratização das informações e a transparência da gestão pública.  

O acesso ao banco de dados do FormSUS ocorreu por meio da COMCISS. As 

variáveis do estudo foram obtidas do banco de dados centralizados na Vigilância 

Sanitária do município de Goiânia e exportados para o Statistical Pachage for Social 

Sciences (SPSS) versão 21.0. 

Os dados estavam disponíveis no banco de dados da Vigilância Sanitária do 

município de Goiânia em arquivos de planilhas e foram disponibilizados pelo 

responsável do serviço ao pesquisador.  

 

4.2.3 Parâmetros meteorológicos  

  

 No Brasil, a sazonalidade é dividida em verão e inverno. Na região Centro-

Oeste o clima predominante é tropical semiúmido, constituindo de duas estações, 

sendo que o inverno apresenta características de clima seco e o verão bastante 

quente e chuvoso. Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), na região Centro-Oeste do país a temperatura pode apresentar 

importantes variações de acordo com as estações do ano (EMBRAPA, 2021). O 

critério de sazonalidade adotado neste estudo foi o definido pela EMBRAPA, verão 

(outubro a março) e inverno (maio a setembro) (SILVA et al., 2018). 

 A temperatura média mensal em graus Celsius (oC) e a precipitação 

pluviométrica média mensal em milímetros foram obtidas no Instituto Nacional de 

Meteorologia  (INMET) (BRASIL, 2020). 

 

4.2.4 Análise estatística 

 

Os dados foram armazenados e processados no programa Statistical Pachage 

for Social Sciences (SPSS) versão 21.0. 

https://www.embrapa.br/
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Foi usado o teste de análise de regressão linear e a análise exponencial, a fim 

de verificar a tendência da densidade de incidência/cateter venoso central dia 

(através do Ln) em relação aos anos e a taxa de variação. 

Foi usado o teste de correlação de Pearson para verificar as correlações entre 

temperatura, umidade, pluviosidade e densidade de incidência /cateter venoso central 

dia. O teste de Mann-Whitney foi usado para verificar a existência ou não de diferença 

significativa entre os períodos seco e chuvoso das variáveis temperatura, precipitação 

e densidade de incidência.  

Para todos os testes foi considerado nível de 95% de confiança, ou seja, p < 

0,05 foi considerado significativo.  

 A taxa da Densidade de Incidência da infecção primária da corrente 

sanguínea associada a cateter venoso central foi calculada com o uso da fórmula: 

 

Nº absoluto de IPCS X 1000 

Nº de paciente com cateter venoso central-dia no período 

 

 O numerador é composto por número absoluto das IPCS identificado no mês 

de vigilância. O denominador é a soma de pacientes em uso de 

cateter central, a cada dia, correspondente ao mês de vigilância (ANVISA, 

2017). 

 

4.2.5 Aspecto ético 

 

Foram utilizados no presente estudo dados secundários disponíveis em banco 

de dados que tem como depositário a Comissão Municipal de Controle de Infecção 

em estabelecimento de saúde/Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental de 

Goiânia. Os pesquisadores se comprometeram a cumprir os dispositivos da 

Resolução 466/2012 MS/CONEP.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás e observou as normativas éticas preconizadas no 

Brasil (CAAE: 32229920.6.0000.0037). 
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5 RESULTADOS 

  

Os resultados serão apresentados na forma de artigo a ser submetido no 

Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine, e a formatação seguirá o formato 

da mesma. 

 

5.1 Manuscrito 

 

Análise ambiental das infecções primárias de corrente sanguínea causada pelo complexo 

Acinetobacter baumannii-calcoaceticus em Unidades de Terapia Intensiva do Centro-

Oeste brasileiro 

Fernanda Aparecida Monteiro da Silva Carboni Rosniak[1], Milca Severino Pereira[1], José 

Rodrigues do Carmo Filho[1],[2] 

[1]Escola de Ciências Sociais e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Mestrado 

em Atenção à Saúde. [2]Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

 

Resumo  

Introdução: O conhecimento do comportamento sazonal das infecções causadas pelo 

Complexo Acinetobacter baumannii calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos pode 

melhorar a vigilância e auxiliar nas estratégias de prevenção de infecções.  O estudo objetivou 

avaliar a correlação entre as variáveis climáticas com a densidade de incidência média de 

infecção primária da corrente sanguínea laboratorial (IPCSL) causadas pelo complexo A. 

baumannii-calcoaceticus. 

Método: Estudo ecológico, conduzido de janeiro de 2014 a dezembro de 2019, no Centro-Oeste 

do Brasil, a partir de notificações obtidas do formulário eletrônico (FormSUS) de 49 Unidades 

de Terapia Intensiva pediátrica e adulto (UTI). As temperaturas e precipitações mensais foram 

obtidas no Instituto Nacional de Metereologia (INMET). A sazonalidade foi dividida em 

estação de inverno e verão. A regressão linear e a análise exponencial foram aplicadas para 

avaliar a tendência da densidade de incidência média das IPCSL. O teste de Pearson foi aplicado 
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para avaliar as correlações entre temperatura média e pluviosidade média com a densidade de 

incidência média de IPCSL. Para todos os testes foi considerado p < 0,05 significativo. 

Resultados: Foram notificados 116 IPCSL. A diminuição da tendência da densidade de 

incidência média em 25,0% [IC 95% (8% - 42%)] foi significativa, mas não foi demonstrada 

correlação significativa entre a densidade de incidência média das IPCSL com precipitação 

média (r = -0,064; p = 0,844) e nem com a temperatura média (r=-0,032; p = 0,921). 

Conclusão: A tendência da densidade de incidência média foi decrescente e não houve a 

correlação com a temperatura e precipitação média. 

Palavras chave: Acinetobacter baumannii, Sazonalidade, Clima, infecção relacionada 

assistência em saúde, infecção corrente sanguínea. 

 

Introdução 

 A. baumannii é um patógeno hospitalar oportunista que está entre os bacilos gram-

negativos (BGN) mais frequentes como agente etiológico das infecções da corrente sanguínea 

(ICS) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)1,2. Esse patógeno pode ser responsável por até 

52% de toda a bacteremia resistente a carbapenêmicos e apresenta alta taxa de mortalidade e 

morbidade2,3.  

Desde Hipócrates, a incidência das doenças infecciosas foi associada aos fatores 

ambientais tais como o ar, água ou alimentos, e as mudanças sazonais podem dar origem a 

doenças4,5. Entre pacientes hospitalizados as Infecções Relacionadas com Assistência em Saúde 

(IRAS) foram associadas com a variação sazonal e temperaturas mais elevadas6,7. 

Especificamente com o Acinetobacter spp., as ICS exibiram maiores variações sazonais 

no verão do que nos meses de inverno8, o que pode estar associado com as mudanças climáticas 

e a localização geografia, visto que é um fator importante a ser considerado ao analisar a 

densidade de incidência média dessas infecções. A proximidade com a Linha do Equador, por 
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exemplo, tem sido associada à maior probabilidade de infecção por BGN, durante os meses 

mais quentes do ano9.  

Nas últimas décadas foi verificado o aumento do aquecimento em toda superfície da 

terra, e suas projeções para o futuro é do aumento da temperatura, caso as atividades 

antropogênicas não diminuam10.  

A variação sazonal na incidência de infecção humana pode influenciar o diagnóstico, 

tratamento e estratégias para prevenção e controle de infecção nos estabelecimentos de saúde, 

visto que temperaturas elevadas foram associadas a hemoculturas positivas causadas por BGN 

com destaque ao A. baumannii, sendo necessário intensificar a vigilância de medidas 

preventivas nos meses do verão11.  

Estudos demonstram que em países em desenvolvimento a incidência de IRAS são 

maiores do que em países desenvolvidos. Além disso, estudos que apontaram relação entre os 

fatores climáticos e a incidência das IRAS foram realizados em países desenvolvidos que 

apresentam clima com temperaturas amenas e sazonalidade bem definida12,13. Portanto, em um 

país como o Brasil, com grande diversidade climática, são fundamentais estudos regionais que 

avaliem a relação dos fatores ambientais na ocorrência de infecções da corrente sanguínea pelo 

complexo A. baumannii-calcoaceticus resistente ao carbapenêmicos.  

Com essa avaliação contextualizada, profissionais assistentes dos serviços de saúde, 

bem como as comissões de controle de infecção relacionadas com assistência em saúde, 

poderão instituir diretrizes e protocolos direcionados às condições clínicas do paciente através 

do tratamento empírico de acordo com as especificidades regionais. 

Dessa forma, foram objetivos do estudo: 1- Analisar a densidade de incidência média 

de IPCSL associadas ao cateter venoso central (CVC) causado pelo A. baumannii-calcoaceticus 

resistente a carbapenêmicos e o comportamento da taxa de incidência no período estudado; 2- 

Avaliar a tendência da densidade de incidência média da IPCSL causadas pelo A. baumannii-
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calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos; 3- Analisar a correlação da densidade de 

incidência média mensal de IPCSL com a precipitação de chuva e a temperatura média mensais 

em uma região com clima tropical semi-úmido, no Centro-Oeste brasileiro. 

 

Método 

Tipo, local e período do estudo 

 Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, com uso de dados baseado na 

densidade de incidência média das infecções primárias da corrente sanguínea laboratorialmente 

confirmada e causadas pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus, resistente aos 

carbapenêmicos, referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2019, na capital de um 

estado localizado na região Centro-Oeste do Brasil. 

Fonte dos dados 

Foram analisadas todas as notificações de IPCSL por meio de FormSUS, disponível no 

portal da ANVISA14, encaminhadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar de 49 

UTI do município de Goiânia, Brasil, sendo seis pediátricas e 43 adultos, totalizando 688 leitos. 

Os dados foram gerados com uso dos critérios nacionais de IRAS definidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária15 e disponibilizados pela Coordenação Municipal de 

Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde. 

Critérios de inclusão e de exclusão 

Foram incluídas no estudo todas as notificações de IPCSL causadas pelo A. baumannii 

resistente aos carbapenêmicos das UTI pediátrica e adulto, localizadas na capital de um estado 

da região Centro-Oeste do Brasil, que foram encaminhadas à Coordenação Municipal de 

Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde e Segurança do Paciente no período 

avaliado. 
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As notificações repetidas, incompletas, com erros ou com algum dado inconsistente ou 

ainda sem identificação do microrganismo foram excluídas. 

Parâmetros meteorológicos 

 No Brasil, a sazonalidade é dividida em verão e inverno. Na região Centro-Oeste, o 

clima predominante é tropical semiúmido constituindo duas estações: o inverno seco e verão 

bastante quente e chuvoso. Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), na região Centro-Oeste do país a temperatura pode apresentar importantes 

variações de acordo com as estações do ano16. O critério de sazonalidade adotado neste estudo 

foi o definido pela EMBRAPA: verão (outubro a março) e inverno (maio a setembro)17. 

 A temperatura média mensal em graus Celsius e a precipitação pluviométrica média 

mensal em milímetros foi obtida no Instituto Nacional de Meteorologia18. 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados no Statistical Pachage for Social Sciences versão 21.0. A 

taxa da densidade de incidência média da infecção primária da corrente sanguínea associada a 

cateter venoso central foi calculada utilizando no numerador número absoluto das IPCS 

identificado no mês de vigilância e no denominador a soma de pacientes em uso de cateter 

central, a cada dia, correspondente ao mês de vigilância19. Após esse procedimento o valor 

obtido foi multiplicado por 1.000. 

O teste de análise de regressão linear e a análise exponencial foram aplicados para 

avaliar a tendência da densidade de incidência média IPCSL/cateter venoso central-dia (através 

do Ln), em relação aos anos e a taxa de variação. O teste de Pearson foi aplicado para avaliar 

as correlações entre temperatura média e pluviosidade média com a densidade de incidência 

média de IPCSL/cateter venoso central-dia. O teste de Mann-Whitney foi usado para avaliar 

as variáveis temperatura, precipitação e densidade de incidência média entre os períodos de 

verão e inverno. 

https://www.embrapa.br/
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Para todos os testes foi considerado nível de 95% de confiança, ou seja, p <0,05 foi 

considerado significativo.  

Aspecto ético 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e observou as normativas éticas preconizadas no Brasil (CAAE: 

32229920.6.0000.0037). 

 

Resultados 

Em seis anos foram registrados 116 casos de infecção da corrente sanguínea associadas 

ao uso do cateter venoso central causado pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus resistentes 

aos carbapenêmicos (Tab. 1). Entre os anos em estudo a densidade de incidência média da 

infecção primária da corrente sanguínea laboratorial associada ao CVC foi de 1,15/1.000 

pacientes‐dia e neste período a tendência da densidade de incidência média diminuiu em 25,0% 

[IC 95% (8% - 42%); (p = 0,015)]. Não houve diferença da densidade de incidência média entre 

as estações de verão [0,18±0,11 IC 95% (0,06-0,3)] e inverno [0,20±0,05 IC 95% (0,16-0,26)] 

(p=0,748). Nota-se também que a partir do ano de 2016 houve uma diminuição importante na 

densidade de incidência média das IPCS associadas ao CVC nas UTI’s (Tab. 1). 
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Tabela 1. Tendência da densidade de incidência média das infecções primárias de corrente 

sanguínea associadas ao cateter venoso central nas UTIs adulto e pediátrico. 

Ano 

Número de pacientes adultos e pediátricos 

A. baumannii calcoaceticus 

resistente a carbapenêmicos 

(imipenem e/ou meropenem) 

Paciente cateter/dia 

Densidade de 

incidência 

média/Cateter venoso 

central dia 

2014 26 97019 0,27 

2015 31 99210 0,31 

2016 25 99875 0,25 

2017 12 108032 0,11 

2018 11 103886 0,11 

2019 11 106322 0,10 

Total 116 614.344 1,15 

(y=7E+219e-0,2519x;; R2=0,8056) 

 

Houve diferença da precipitação de chuva média entre a estação inverno (45,5±74,9) e 

a estação do verão (198,1±45,1) (p=0,006) (Figura 2). 

 

Figura 2. Densidade de incidência média das infecções da corrente sanguínea causada pelo 

complexo A. baumannii calcoaceticus e precipitação de chuvas mensais durante o período de 

estudo de 2014 a 2019. 
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Não houve correlação entre a densidade de incidência média das IPCSL causadas pelo 

complexo A. baumannii calcoaceticus e a precipitação média (r = -0,064; p = 0,844) (Figura 3). 

 

r = - 0,064; p = 0,844 

Figura 3. Correlação entre a Densidade de Incidência Média Mensal das infecções da corrente 

sanguínea causada pelo complexo A. baumannii calcoaceticus com a precipitação média 

mensal no período de 2014 a 2019. 

 

Não houve diferença da temperatura média entre a estação do inverno (24,7±1,8 IC 95% 

22,9-26,6) e a estação do verão (26,3±0,4 IC 95% (25,9-26,7) (p=0,054). Na estação do verão 

a temperatura média foi de 26,3°C e na estação do inverno foi de 24,7°C. A Figura 4 mostra a 

densidade de incidência média das infecções causadas pelo A. baumannii calcoaceticus e a 

temperatura média a cada mês do período do estudo.  
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Figura 4. Densidade de incidência média das infecções da corrente sanguínea causadas pelo 

complexo A. baumannii calcoaceticus e temperatura média mensais no período de 2014 a 2019. 

 

Não houve correlação entre densidade de incidência média das infecções causadas A. 

baumannii calcoaceticus e a temperatura média mensal (r=-0,032; p = 0,921) (Figura 5). 
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r = -0,032;  p = 0,921 

Figura 5. Correlação entre a densidade de incidência média das infecções da corrente sanguínea 

causadas pelo complexo A. baumannii calcoaceticus e a temperatura média mensais no período 

de 2014 a 2019. 

 

Discussão 

  Dentre os diversos determinantes epidemiológicos associados ao desenvolvimento 

das IRAS nas UTI’s encontram-se o clima, a temperatura, a umidade e precipitação 

pluviométrica12,20.  

 Na região Centro-Oeste do Brasil, onde ocorreu o estudo, foi identificado uma 

diminuição geral da densidade de incidência média das IPCSL causada pelo complexo A. 

baumannii-calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos de 1,15/1000 pacientes-dia, sendo 

mais expressivo a partir de 2016 (Tabela 1). Tal diminuição pode estar associada à implantação 

e adesão de pacotes de medidas de prevenção das infecções da corrente sanguínea associadas 

ao cateter venoso central, denominado Bundle, sendo uma ferramenta muito importante para o 

controle e prevenção das infecções, além de possibilitar melhor avaliação dos processos 
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institucionais e assistenciais essenciais para segurança do paciente21. Além disso, é possível que 

as ações de fiscalização nos estabelecimentos de saúde pela Vigilância Sanitária municipal 

tenham se intensificado, o que consequentemente trouxe melhor controle das ações de saúde 

adotadas pelas instituições para o controle das IRAS. 

 A incidência de diversas doenças infecciosas pode variar conforme a topografia e a 

sazonalidade7,22,23. Entretanto, estudos de associação entre umidade e pluviosidade, com o 

aumento da incidência das ICS pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus, são escassos, o que 

requer mais estudos direcionados no intuito de compreender a epidemiologia e sazonalidade 

das IRAS, e assim contribuir para elaboração de protocolos e medidas de controle das infecções. 

 Neste estudo, não houve correlação entre a densidade de incidência média das IPCSL 

com a precipitação média (Figura 3) nem com a temperatura média (Figura 5). Resultado 

semelhante ao de outros estudos realizados nos Estados Unidos e na Coréia, em que nem os 

níveis de precipitação mensal nem os níveis de umidade foram associados com o aumento da 

frequência de infecções da corrente sanguínea8,24,25. Portanto, estudos envolvendo níveis de 

precipitação e IPCSL precisam ser realizados em diferentes contextos regionais para que seja 

identificada a contribuição da precipitação como fator associado com as IPCSL causadas pelo 

complexo A. baumannii-calcoaceticus.   

  As temperaturas médias mais elevadas foram identificadas entre os meses de setembro 

a março, quando as densidades de incidência médias das IPCSL também eram maiores. 

Contudo, não houve correlação entre as duas variáveis e isso pode estar associado com a 

diminuição da densidade de incidência média. Resultado semelhante foi descrito nos Estados 

Unidos da América26 e na Coréia27, porém outras pesquisas demonstraram a existência dessa 

correlação11,24.  

 A ausência de correlação entre a precipitação média e a temperatura média com a 

densidade de incidência média das IPCSL identificadas neste estudo pode estar relacionada com 
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a diminuição densidade de incidência médica, como também às características fenotípicas do 

complexo A. baumannii resistentes a múltiplas drogas isolados dos pacientes com IPCSL, que 

se apresentam em menor frequência, contudo, com desfechos mais graves e ocorrem nos 

períodos em que a temperatura é mais elevada2,3. 

 Incluímos em nosso estudo apenas as IPCSL causadas pelo complexo A. baumannii-

calcoaceticus resistentes ao carbapenêmicos e nossos resultados não podem ser extrapolados 

para IPCSL em neonatos, porque foram analisados apenas pacientes adultos e pediátricos de 

UTI. No entanto, na região Centro-Oeste, que possui características climáticas peculiares, esse 

foi o primeiro estudo que correlacionou fatores climáticos como possíveis determinantes para 

aumento da densidade de incidência média das IPCSL causadas pelo complexo A. baumannii-

calcoaceticus. 

 Em conclusão, identificamos que a tendência da densidade de incidência média das 

IPCSL causada pelo complexo A. baumannii-calcoaceticus resistente aos carbapenêmicos foi 

decrescente e apresentou redução de 25,0% no período avaliado. Não ocorreu a correlação da 

densidade de incidência média com os fatores climáticos, precipitação de chuva e temperatura. 

Contudo, estudo de série temporal mais longa faz-se necessário para confirmar esses resultados. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Os resultados deste estudo demonstraram que não houve correlação entre os 

fatores climáticos, com a densidade de incidência das IPCSL causadas pelo complexo 

A. baumannii-calcoaceticus. A tendência da densidade de incidência das IPCSL foi 

decrescente com redução em 25,0%.  

Por se tratar de uma região com pouca variação dos fatores climáticos ao longo 

do ano, nossos resultados reforçam quanto à necessidade de se fazer um estudo 

multicêntrico em diferentes regiões, com aplicação de uma série temporal mais longa, 

a fim de elucidar as correlações entre os fatores climáticos com as infecções 

nosocomiais de acordo com a topografia e microrganismos isolados.  
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – SECRETARIA 
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – PONTIFÍCIA 
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