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Resumo 

Introdução - A maioria dos patógenos que causam diarréia é transmitida pela via fecal-
oral e o risco pode ser mais elevado nos lactentes hospitalizados devido à facilidade de 
contato entre os pacientes, através das mãos contaminadas dos familiares e dos 
profissionais de saúde. A chupeta semelhante aos bicos de mamadeira parece constituir 
uma fonte potencial de contaminação para a criança adquirir diarréia infecciosa 

nosocomial. Objetivos - Determinar a incidência de diarréia nosocomial (DN) em 

lactentes que fazem uso ou não de chupeta, identificar os fatores de risco associados à 
doença e verificar a existência de contaminação fecal na chupeta dos lactentes 
hospitalizados. Método – Estudo tipo coorte prospectiva de 378 lactentes hospitalizados 
nas enfermarias de pediatria clínica do Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira, Recife-PE, no período de abril a outubro de 2009.  Pacientes 
expostos ou não ao uso da chupeta com possíveis fatores de risco descritos na literatura 
foram acompanhados ao longo do internamento quanto à ocorrência de diarréia 
nosocomial diagnosticada segundo critérios do National Nosocomial Infection 
Surveillance System/Centers for Disease Control and Prevention (NISS/CDC) ou até 
saída. Resultados – Durante os 7 meses do estudo foram diagnosticados 33 episódios 
de DN com incidência cumulativa  e densidade de incidência de 8,7% e 11,25/1000 
pacientes-dia, respectivamente.  As crianças que usaram chupeta apresentaram 
incidência de DN de 8,2%, quando comparadas com as que não usaram (9,2%), não 
apresentando risco estatisticamente significante (OR = 0,88; IC95% 0,43-1,80) na 
análise bivariada controlada pelo tempo de permanência. Na análise multivariada onde 
foram incluídas as variáveis que na bivariada apresentaram associação p≤ 0,20 além do 
uso da chupeta e da vacina contra rotavírus pela plausibilidade biológica foi obtido o 
seguinte resultado: ser amamentado durante a hospitalização (OR = 0,40; IC95% 0,17-
0,93) e cada dia de permanência na enfermaria (OR = 0,65; IC95% 0,53-0,80) foram 
fatores de proteção, enquanto os fatores de risco estiveram associados ao maior número 
de dias de uso de oxigênio por cateter nasal (OR = 1,61; IC95% 1,18-2,20) e de 
antimicrobianos (OR = 1,62; IC 95% 1,34-1,94). Foram isolados coliformes fecais em 
16% (27/169) das amostras colocadas em cultivo e cerca de ¾ das positivas (77,8%) 
apresentou mais de 100.000 UFC/ml por chupeta. Conclusões – O uso de chupeta por 
lactentes não esteve associado à diarréia nosocomial, embora tenha sido observada 
contaminação fecal nas amostras colocadas em cultivo. O maior número de dias de uso 
de antimicrobianos foi fator de risco para a ocorrência da doença, havendo necessidade 
de avaliação rigorosa quanto à indicação e à duração do uso de antimicrobianos. O 
maior número de dias de utilização de oxigenoterapia por cateter nasal foi considerado 
fator de risco para o desfecho, estando provavelmente associado à manipulação do 
cateter pela mãe e/ ou profissional de saúde, durante a instalação e manutenção do 
mesmo em crianças clinicamente graves com instabilidade hemodinâmica. 
 
Descritores: chupetas, infecção hospitalar, diarréia infantil.  
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Abstract 

Summary - The majority of pathogens that causes diarrhea are mainly or exclusively 

transmited by faecal-oral route, and this risk can increase on hospitalized infants due to 

the ease contact among patients, through the family and healthcare workers’ hands. 

Although pacifiers and nipples are poorly investigated, they seems to constitute a 

potential source for infectious diarrhea. Objectives – To determine the incidence of 

hospital-acquired diarrhea on infants that use pacifiers or not, to identify the risk factors 

related to the disease and to verify infants’ pacifiers faecal contamination. Methods – 

Prospective cohort study with 378 hospitalized infants at IMIP pediatric hospital from 

april to october 2009. Exposed and not exposed patients to pacifier use besides other 

possible factors were monitored during their stay for the occurrence of hospital-acquired 

diarrhea diagnosed according to NISS/CDC or to the exit. Results – During these 7 

months of study, it was diagnosed 33 hospital-acquired diarrhea episodes with 

cumulative incidence of 8,7% and density of 11,25/1000 patients-day. At bivariate 

analysis controlled by the stay length until event, infants who used pacifier presented 

8,2% of hospital-acquired diarrhea compared to those who didn’t (9,2%), however it 

was not statistically significant (OR = 0,88; 95% CI 0,43-1,80). A multivariate analysis 

including variables from the bivariate analysis that presented p ≤ 0,20 besides pacifier 

use and rotavirus vacine use by biological plausability, produced the following results: 

being breastfed during the hospitalization (OR = 0,40; 95% CI 0,17-0,93)  and each day 

on hospital stay (OR = 0,65; 95% CI 0,53-0,80) were protection factors, while risk 

factors were duration of oxygen by nasal catheter use (OR = 1,61; 95% CI 1,18-2,20) 

and of antimicrobial use (OR = 1,62; 95% CI 1,34-1,94). Faecal coliforms were isolated 

in 16% (27/169) of the samples placed in culture and about ¾ of positive (77,8%) 

presented more than 100.000 UFC/ml per pacifier. Conclusions – Pacifier use by 

infants wasn’t related to hospital-acquired diarrhea, although it was observed faecal 

contamination on the samples placed in culture. A bigger duration of antimicrobials use 

was a risk factor to occurrence of the disease, so it is necessary a rigorous evaluation for 

the indication and duration of antimicrobials use. A bigger duration of nasal catheter use 

was considered a risk factor to the outcome, and it is probably related to the 

manipulation of the catheter by the mother or the healthcare worker during its 

installation or maintenance in children with severe clinical condition. 

Keywords: Pacifiers; Diarrhea Infantile; Cross Infection. 
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Apresentação 
 

A diarréia nosocomial denominada atualmente como infecção do trato 

gastrointestinal relacionada à assistência à saúde pode ter importantes implicações 

clínicas e econômicas na saúde pública. 1, 2, 3 A transmissão da diarréia acontece pela via 

fecal-oral e o risco de adquirir a doença pode ser maior nos lactentes hospitalizados 

devido à facilidade de contato entre os pacientes e com objetos contaminados. A 

chupeta semelhante aos bicos de mamadeira parece constituir uma fonte potencial de 

contaminação para a ocorrência de diarréia infecciosa nosocomial na criança. 4, 5 , 6 

Historicamente, o lactente hospitalizado em momento de instabilidade 

emocional carrega a chupeta com a finalidade de acalmar e confortar diante do choro, 

considerada pelas mães um objeto de consumo de vários benefícios, principalmente, o 

de satisfazer o reflexo natural dos neonatos em relação à sucção não-nutritiva. 7 Por 

outro lado, uma revisão sistemática recente ressalta os riscos da chupeta associando o 

seu uso ao aparecimento dos sintomas de infecção, inclusive a gastroenterite, devido à 

via de contaminação. 8, 9 

Além disso, muitos fatores podem estar associados com a ocorrência da diarréia 

nosocomial que é diagnosticada com maior freqüência no primeiro ano de vida. A 

imaturidade imunológica torna a criança mais vulnerável às infecções, fato esse 

agravado pelo desmame precoce, pelas mãos sujas levadas diretamente à boca, pela 

necessidade freqüente de troca de fraldas, e pelas mãos contaminadas do acompanhante 

e dos profissionais de saúde e pela utilização de bicos e brinquedos durante a 

hospitalização. 4, 10, 11, 12    

A alta prevalência de lactentes que costumam usar a chupeta (um reservatório de 

microorganismos) 6 e o surgimento de diarréia de aquisição intra-hospitalar nos 

pacientes atendidos no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 

(IMIP) incentivaram a realização da presente pesquisa com a finalidade de responder a 

seguinte questão: 

Lactentes hospitalizados que fazem uso de chupeta têm maior incidência de 

infecção do trato gastrointestinal relacionada à assistência à saúde quando comparados 

com lactentes que não fazem uso de chupeta? 

Portanto, esse estudo visa primordialmente determinar a incidência de diarréia 

nosocomial (DN) em lactentes que fazem uso ou não de chupeta, identificar os fatores 
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de risco associados à doença e verificar a existência de contaminação fecal na chupeta 

dos lactentes hospitalizados. 

Esta dissertação apresenta um capítulo de revisão da literatura acerca dos fatores 

de risco da diarréia infecciosa nosocomial e dos riscos e benefícios do uso da chupeta. O 

segundo capítulo, denominado métodos, detalha a operacionalização da investigação. E 

o último capítulo consiste de um artigo original intitulado “Chupeta e fatores de risco 

associados à diarréia nosocomial: estudo de coorte”, que será submetido ao periódico 

Infection Control and Hospital Epidemiology. 

Finalmente apresentamos as considerações finais esperando que os resultados 

obtidos possam subsidiar condutas assistenciais na prevenção e controle de infecção 

relacionada à assistência à saúde, uma vez que foram apontados os fatores de risco para 

a diarréia nosocomial.  
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1. Revisão da Literatura 
 

As infecções hospitalares têm sido um problema desde que foram criados os 

primeiros hospitais. Elas são agravos de causa infecciosa adquiridos pelo paciente após 

sua admissão no hospital e podem manifestar-se durante a internação ou após a alta, 

desde que relacionados à internação ou a procedimentos hospitalares. 1  

No século XVII surgiu “o raciocínio epidemiológico” diante das epidemias que 

assolavam a Europa. Nessa época, havia a teoria miasmática (“a essência da doença se 

transmitiria pelo ar”) que foi útil para combater a malária (“maus ares”). A teoria 

miasmática se baseia no princípio de que o contágio das doenças acontecia através da 

inalação de miasmas, ou seja, o ar fétido proveniente de matéria orgânica em putrefação 

carregaria consigo partículas danosas à saúde. A atmosfera podia ser infectada por 

eflúvios resultantes da alteração e da decomposição de substâncias orgânicas, vegetais, 

animais ou humanas. Acreditava-se que os miasmas, responsáveis pelo surgimento das 

doenças, poderiam ser combatidos pela renovação e circulação do ar, nada podia ficar 

muito tempo parado. Depois foi a vez da água, quando se levantou a hipótese de ela ser 

responsável pela disseminação da cólera na Europa em 1832. Logo, para a teoria 

miasmática, os ambientes onde predominavam a sujeira e a concentração populacional 

favoreciam o surgimento de males e epidemias. 2, 3 

Para prevenir a disseminação de doenças durante o século XVIII, pacientes 

foram isolados em hospitais de febre, de varíola, de tuberculose e “casas da peste”. 

Esses hospitais grandes e sujos eram lugares desagradáveis e superlotados, com vários 

pacientes ocupando a mesma esteira de palha no chão. Parasitas e insetos eram 

freqüentemente encontrados por toda a parte, e as infecções se espalhavam rapidamente 

de paciente para paciente. 4, 5 

O século XIX foi marcado por descobertas revolucionárias no campo da 

microbiologia e importantes para a prevenção das infecções hospitalares. Mas foi Ignaz 

Phillip Semmelweis quem obteve notabilidade por seus achados diagnósticos relativos à 

infecção hospitalar. Foi ele quem publicou um trabalho que viria a confirmar 

definitivamente a hipótese da transmissão de doença intra-hospitalar. Demonstrou que a 

incidência da infecção puerperal era maior nas parturientes assistidas por médicos do 

que nas assistidas por parteiras, levantando diversas hipóteses para isso, tais como: 

miasma, sazonalidade e fatores ambientais. Semmelweis defendia a antissepsia e 

pregava o ato da lavagem das mãos antes do parto, constatando a gravidade da 
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transmissão cruzada, antes mesmo da descoberta dos microrganismos. Coube a ele a 

publicação da primeira observação experimental sobre a febre puerperal. Em seus 

estudos apresentou a relação entre a contaminação das mãos do pessoal médico com 

"partículas cadavéricas" e a transmissão da doença. 6, 7, 8 

Outra grande líder na luta contra as infecções hospitalares foi a enfermeira 

Florence Nightingale, que ressaltou a importância do controle ambiental, pois acreditava 

que o ambiente impuro era o grande e principal causador de doenças. O hospital, onde 

ela trabalhava, apresentava péssimas condições: não existiam sanitários, os leitos e 

roupas de cama eram insuficientes, não havia bacia, sabão ou toalhas, as pessoas 

comiam com as mãos. Florence, então, abriu cozinhas, lavanderias, melhorou as 

condições sanitárias, e fazia rondas à noite levando assistência e conforto aos pacientes. 

Assim, reduziu as taxas de mortalidade de 42,7% para 2,2%. Ela equipou os hospitais 

completamente e reestruturou a profissão de enfermagem com a finalidade de melhorar 

os cuidados com os pacientes e reduzir as doenças hospitalares, ou seja, Nightingale 

visava além das técnicas assépticas. Após suas observações, valorizaram-se pacientes e 

condições ambientais como, limpeza, iluminação natural, ventilação, odores, calor e 

ruídos em áreas hospitalares. 2, 3, 4, 5 

Os hospitais do século XIX eram desprovidos de água corrente e a de que 

dispunham era contaminada. Lixos e dejetos eram jogados em poços nos fundos dos 

terrenos, os cirurgiões limpavam suas mãos e instrumentos nos seus aventais e as roupas 

de cama não eram trocadas com freqüência, facilitando a transmissão de doenças. 

Florence Nightingale, na guerra da Criméia, postulou sobre a importância de pequenas 

enfermarias ligadas por corredores abertos, pregou a necessidade de ambientes 

assépticos e muito limpos bem como explicitou a transmissão da infecção especialmente 

por contato com substâncias orgânicas. Em vista disso, organizou treinamento para as 

enfermeiras sobre limpeza e desinfecção e orientou a construção de hospitais de maneira 

a possibilitar maior separação entre os pacientes. A partir desta reflexão pode-se 

identificar a evolução histórica das doenças infecciosas e seus mecanismos de controle. 

É, portanto, no século XIX que importantes contribuições são dadas ao estudo das 

infecções hospitalares, sua epidemiologia e prevenção. Florence solicitava que as 

enfermeiras mantivessem um sistema de relato dos óbitos hospitalares com o objetivo 

de avaliar o serviço. Essa atitude provavelmente constituiu-se na primeira referência à 

vigilância epidemiológica, tão usada atualmente nos programas de controle de infecção 

hospitalar. 2, 3, 4, 5 
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Com a evolução da tecnologia no século XX, houve a introdução da penicilina 

por Alexander Fleming, os antimicrobianos foram aperfeiçoados, técnicas modernas de 

assistência foram desenvolvidas e o tratamento das doenças assumiu alta complexidade. 

Por outro lado, a invasão das bactérias multirresistentes, a inserção de novas formas 

vivas de microrganismos e a luta contra a resistência bacteriana surgiram nesse 

contexto. Surtos de infecção por Staphylococcus aureus, nas décadas de 50 e 60, ou por 

microrganismos gram negativos, na década de 70, em alguns países, aumentaram os 

custos hospitalares, 3, 5, 6 originando interesse para medidas de controle de infecção 

hospitalar, até os dias de hoje, pois as infecções hospitalares são sérias ameaças à 

segurança dos pacientes hospitalizados, constituindo-se nas mais freqüentes e insidiosas 

complicações. Ademais, contribuem para elevar as taxas de morbidade e mortalidade, 

aumentam os custos de hospitalização, mediante o prolongamento da permanência e 

gastos com procedimentos diagnósticos e terapêuticos, não negligenciando o tempo de 

afastamento do paciente do seu convívio familiar. 3 

Historicamente, no Brasil, o controle das infecções hospitalares teve seu marco 

referencial com a portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 196, de 24 de junho de 1993 

quando se instituiu a implantação de Comissões de Controle de Infecções Hospitalares 

em todos os hospitais do país, independente de sua natureza jurídica. 9 

Atualmente, as diretrizes gerais para o controle das infecções em serviços de 

saúde são delineadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na 

gerência geral de tecnologia em serviços de saúde, através da Unidade de Controle de 

Infecções em Serviços de Saúde (UCISA), novo impulso tem sido dado no sentido de 

enfrentar a problemática das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). 9 

A ocorrência de infecção hospitalar depende da existência de uma fonte de 

infecção, da transmissão do agente etiológico e da susceptibilidade do paciente à 

infecção. Neste último, podemos destacar os extremos de idade (crianças e idosos). 10, 11 

A diarréia nosocomial denominada uma infecção do trato gastrointestinal 

relacionada à assistência à saúde também pode ter importantes implicações clínicas e 

econômicas. Os pacientes que apresentam diarréia hospitalar possuem um aumento 

significativo (oito dias, em média) em seu período de internação, e conseqüentemente, 

dos custos hospitalares. Além das crianças permanecerem por mais tempo expostas a 

outras infecções de aquisição intra-hospitalar, podem apresentar inclusive taxa de 

letalidade maior que aquelas sem diarréia. E o risco de disseminação da doença aumenta 

com acometimento de outros pacientes internados. 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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As incidências/prevalências da diarréia nosocomial varia de 4% até 18% em 

menores de cinco anos nos estudos realizados nas décadas de 80 e 90, sendo 

considerada como uma das principais infecções adquiridas por crianças hospitalizadas. 
18, 19, 20 

O diagnóstico de diarréia de aquisição intra-hospitalar deve ser bastante 

criterioso, uma vez que alguns medicamentos comumente prescritos podem ter efeito 

laxante ou a diarréia pode ser decorrente de soluções orais hiperosmolares. A definição 

mais comumente adotada de diarréia aguda é a que considera como uma alteração do 

hábito intestinal normal do paciente, com aumento do número de evacuações e/ou 

diminuição da consistência das fezes. Em crianças internadas tem sido considerada a 

presença de fezes líquidas por mais de 12 horas, com ou sem febre ou vômitos e sem 

provável causa não infecciosa, segundo critérios do National Nosocomial Infection 

Surveillance System/Centers for Disease Control and Prevention (NISS/CDC)  21, 22 

A etiologia das diarréias pode envolver vários agentes como vírus, bactérias e 

parasitas, no entanto o rotavírus, eliminados em grande concentração nas fezes 

infectadas (um trilhão de partículas virais/ml), é um dos mais importantes agentes 

causadores de gastroenterites, gerando surtos em espaço fechados, como creches, 

escolas e hospitais. O elevado potencial disseminador e a grande variedade de cepas 

circulantes do rotavírus favorecidos por fatores como o clima, aglomeração e condições 

favoráveis para transmissão de infecção no ambiente hospitalar mostram que além das 

medidas eficazes de higienização das mãos dos profissionais de saúde e dos 

acompanhantes para a prevenção das doenças de aquisição intra-hospitalar, a 

perspectiva real para o seu controle é a realização da vacina eficaz e segura em todas as 

crianças a partir dos dois meses de idade. A partir de 2006, o Brasil iniciou imunização 

universal de lactentes com a vacina monovalente do sorotipo humano G1P[8].  23, 24, 25, 

26, 27, 28 

O ambiente hospitalar é reconhecidamente um local que favorece a transmissão 

de infecção e fatores estudados estão associados às infecções relacionadas à assistência 

à saúde ressaltando-se a estrutura física (número, distribuição e proximidade dos leitos), 

recursos humanos (treinamento, relação número de pacientes/ profissionais de saúde) e, 

sobretudo os processos que envolvem a preparação, armazenamento e distribuição dos 

alimentos e medicamentos. 10, 17, 29, 30  
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Além destes citados, outros fatores podem estar associados com a ocorrência da 

diarréia em crianças internadas: a imaturidade do sistema imunológico, fato esse 

agravado pelo desmame precoce, pelas mãos sujas levadas diretamente à boca e pela 

necessidade freqüente de troca de fraldas, o tempo de permanência hospitalar, a 

utilização de procedimentos terapêuticos invasivos (como instalação e manutenção de 

acesso venoso, sondagem gástrica e oxigenoterapia de diferentes modalidades), uso 

indiscriminado de antimicrobianos que tem sido apontado como importante fator 

predisponente de diarréia nosocomial particularmente ao facilitar a colonização e 

infecção por enterobacterias, além do contato permanente com as mãos dos 

profissionais de saúde em um ambiente potencialmente contaminado. 10, 11, 17, 20, 29, 31, 32 

Em virtude disso, as práticas de prevenção das IRAS devem ser divulgadas entre os 

acompanhantes dos pacientes e utilizadas por todos que prestam os cuidados de 

assistência, evitando a propagação de microrganismos. 5 A higienização das mãos é 

reconhecida, mundialmente, como uma medida primaria, mas muito importante no 

controle de IRAS. Por este motivo, tem sido considerada como um dos pilares da 

prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de saúde. 33, 34, 35, 36  

A transmissão da diarréia nosocomial é fecal-oral, por água ou alimentos, por 

contato pessoa a pessoa por meio das mãos não lavadas do acompanhante e dos 

profissionais de saúde e por fômites contaminados (bicos, brinquedos, e equipamentos 

hospitalares). 16, 23, 37, 38 A contaminação das mãos dos cuidadores e dos objetos 

utilizados pode ocorrer por Staphylococcus, Enterococcus e Clostridium difficile 

manifestando na criança hospitalizada um quadro clínico de náusea, diarréia e 

desconforto abdominal. 39,  40 Estudos evidenciam contaminação por microorganismos 

fecais em bicos de mamadeiras. 41, 42  

O permanente contato do bico da chupeta e da flora microbiana na cavidade oral 

das crianças oferece condições favoráveis para o desenvolvimento da camada de 

biofilme no objeto de sucção não nutritiva, podendo desencadear uma diarréia devido à 

sua via de transmissão e o risco de adquirir a doença pode aumentar nos lactentes 

devido à facilidade de disseminação dos microrganismos no ambiente hospitalar. 42, 43, 

44, 45  

A freqüência do uso de chupetas em crianças brasileiras é bastante elevada, em 

geral, o artefato faz parte do enxoval do bebê e é comprado antes da criança nascer. 

Segundo dados da coorte de Pelotas, em 1993, cerca de 50% das genitoras já haviam 
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adquirido chupeta antes da ida para maternidade e 07 entre 10 recém-nascidos já faziam 

uso na primeira semana de vida. 37, 45, 46, 47  

A história da chupeta remonta a milhares de anos, pois escritos antigos de 

Sorano (século II) e Oribasius (século IV) referem que objetos açucarados e mel eram 

usados para acalmar os recém-nascidos. Escavações na Itália e Grécia sugerem que as 

chupetas têm pelo menos 3000 anos de idade e revelaram a existência de peças feitas de 

argila, em forma de porco, sapo ou cavalo, que possuíam um orifício pelo qual era 

introduzido mel e outro, na boca da criança, permitindo a sucção do conteúdo. 48, 49  

Em 1506, Albrecht Dürer representou a chupeta como um pedaço de pano 

amarrado em forma de chumaço que continha algum alimento (pão, grão, gordura, carne 

ou peixe), ou era embebido em líquido doce, sendo utilizado para acalmar e nutrir as 

crianças.  Também existem referências de que elas podiam ser mergulhadas em produto 

alcoólico ou conter opiáceos, sendo empregadas para tranquilizar as crianças com fome 

ou dor. Essas bolas de pano foram usadas por muitos séculos (até o séc. XIX). Eram, em 

geral, suficientemente grandes para que as crianças não as engolissem e tinham uma 

ponta pendurada que servia para ser segurada ou atada à roupa ou berço. Muitos as 

criticavam por serem anti-higiênicas. 48, 50  

A primeira patente sobre teta de borracha que se parece com uma chupeta 

moderna foi obtida em 1845. Ao final desse século, a borracha havia substituído 

totalmente os materiais mais tradicionais. Várias patentes foram concedidas nessa época 

e essas “invenções” são claramente reconhecidas como versões imaturas de seus 

equivalentes de hoje. No período pós-guerra, a indústria desenvolveu a borracha 

semissintética e, depois, a sintética, eliminando o cheiro e o gosto desagradáveis, além 

dos resquícios de chumbo e substâncias alergênicas (resultantes de químicas 

adicionadas ao látex para lhe conferir maior elasticidade), que representavam risco à 

saúde. Desde então, sua forma pouco variou. O látex, que não permitia a esterilização 

repetida e rompia com mais facilidade, deu lugar ao silicone. A chupeta, inicialmente 

manufaturada em várias peças que podiam se desprender e apresentar risco à saúde da 

criança (bico, aparador de lábios e uma argola que permitia ser segurada ou atada por 

uma fita ao pescoço), passou a ser apresentada em uma peça única que engloba o bico, 

anteparo para os lábios e uma porção esférica por onde pode ser segurada. A peça de 

forma arredondada que toca os lábios tomou “forma de rim”, permitindo a liberação das 

narinas na porção superior. Apareceram também tampas que as ocluem e evitam 

contaminação quando não estão sendo usadas. 48, 49 

http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
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As crianças nascem com reflexos adaptativos (busca, sucção e deglutição) que as 

auxiliam a sobreviver. A sucção se inicia entre a 17ª e a 24ª semanas de vida 

intrauterina sendo fundamental para a amamentação e para o desenvolvimento psíquico 

do bebê. Desta forma, é possível observar bebês sugando os dedos ainda no ventre das 

mães por meio de exames radiográficos. Este reflexo, entretanto, começa a mudar nos 

primeiros meses de vida, transformando-se em um hábito; mesmo na ausência de fome, 

o bebê procura sugar, levando tudo o que lhe interessa à boca apenas em busca de 

satisfação emocional. 48, 49 

No final do período histórico pré-industrial, na medida em que a amamentação 

declinou, os hábitos de sucção não nutritiva se tornaram mais freqüentes. Até então, o 

aleitamento (seio materno ou ama de leite) ocorria em regime de livre demanda 

satisfazendo, tanto em termos nutricionais quanto emocionais. 48 

O aleitamento materno ofertado em esquema de livre demanda parece satisfazer 

o desejo básico de sucção nutritiva do bebê, pois alimenta, proporciona prazer e 

segurança, libera endorfina que causa sensação de bem-estar ao binômio mãe-filho, 

auxilia no desenvolvimento da mandíbula e nos músculos da mastigação; porém, 

algumas crianças não recebem a sucção do seio de forma irrestrita apresentando, 

portanto, necessidade de sucção não-nutritiva. 48, 51, 52, 53, 54 

O nome chupeta em inglês demonstra sua utilidade, já que pacifier vem de 

pacify que significa pacificar. Estudo qualitativo 47 revela que as mães que não 

amamentam reconhecem a necessidade da sucção independente da alimentação e, ao 

oferecerem a chupeta, percebem que as crianças acalmam e conciliam melhor o sono; 

além do artefato ser uma ajuda para a mãe. Ainda caracterizando o uso da chupeta agora 

em ambiente hospitalar, estudos apontam aumento no limiar da dor do lactente 

hospitalizado na realização de procedimentos invasivos.  54, 55, 56 

A situação de hospitalização é um fator gerador de ansiedade para qualquer 

pessoa, e muito mais para um lactente. Diversos são os sentimentos que podem 

desencadear nesses pacientes. Além da sensação de abandono, existe o medo do 

desconhecido, gerado por passar a habitar um lugar totalmente novo, com regras, 

espaços e pessoas diferentes. Assim, é no familiar ou em algum objeto pessoal, como 

brinquedo ou chupeta, que a criança busca apoio e proteção para a situação 

desconhecida e o sofrimento. Fatos reais se agregam a estes aspectos, tais como a 

limitação de suas atividades e, muitas vezes, a dor, tanto em função da doença como dos 

procedimentos necessários ao tratamento e/ou ao processo diagnóstico. 47, 57, 58 
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O hospital representa para criança um ambiente restrito de possibilidades de 

atividades como brincar, sendo um lugar muitas vezes de solidão, tristeza, saudade de 

casa, dos familiares e amigos. 58 A dificuldade em desestimular o uso de chupeta e 

mamadeira durante a hospitalização pode advir destes fatores.  

Uma revisão sistemática (2009) sobre a chupeta refere os benefícios do uso pelas 

crianças internadas, ressaltando o efeito analgésico (acalmando na dor e prevenindo a 

ansiedade) em procedimentos invasivos, redução no risco da síndrome da morte súbita e 

menor duração no tempo de permanência hospitalar. 43 

A partir de 1970, quando teve início o movimento de incentivo ao aleitamento 

materno, a chupeta passou a ser contra-indicada, não só por provocar o confundimento 

de bicos e prejudicar o estabelecimento da amamentação, mas também pelo fato de 

postergar a mamada e favorecer o desmame ao ser empregada para acalmar a criança 

que está faminta. Quanto menos a criança suga o seio materno, menor é o estímulo à 

produção de leite. 47, 59, 60, 61 

Revisão sistemática atual demonstra que a relação da duração ou exclusividade 

da amamentação e o uso da chupeta é complexo principalmente por envolver as 

necessidades do binômio mãe-filho e para ser entendida é preciso aguardar resultados de 

outros estudos quantitativos e qualitativos para compreender a associação. 54 Por outro 

lado o papel do aleitamento materno tem sido enfatizado em estudos que mostram a 

associação significativa entre o uso da chupeta e menor duração do aleitamento 

materno. O alimento da nutriz é um poderoso agente protetor contra diversas 

enfermidades, como infecções respiratórias, septicemias, alergias e diarréias, devido 

suas propriedades antiinfecciosas e imunológicas. Portanto, amamentação exclusiva 

diminui a susceptibilidade da criança a enteropatógenos encontrados na água e em bicos 

contaminados. 62, 63 

Em 2002, com o objetivo de restringir a promoção do uso de chupetas e bicos 

junto ao público, a ANVISA decidiu incluir, na embalagem do produto, a inscrição: “O 

MS adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. 

O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica a amamentação e seu uso prolongado 

prejudica a dentição e a fala da criança”. 64 

As chupetas como os bicos de mamadeiras podem ser nocivos por transmitirem 

infecções, por reduzirem o tempo gasto sugando no peito e interferir na amamentação, 

levando ao desmame com utilização da alimentação complementar, além de gerar 

problemas ortodônticos, fonoaudiólogos e psicológicos. Uma grande parte dos 
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profissionais de saúde, assim como leigos e mães acreditam que as chupetas são 

inofensivas e benéficas para o desenvolvimento do bebê, tendo uma atitude permissiva. 
62 

 Desta forma, a identificação de fatores de risco é fundamental para 

compreensão da gênese e prevenção da diarréia nosocomial e sua possível associação 

com o uso da chupeta por lactentes hospitalizados.  
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2. Métodos 

Local e Período do Estudo 
A pesquisa foi realizada nas enfermarias clínicas de lactentes do Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no período de 01 de abril a 30 

de outubro de 2009. 43 leitos são destinados a hospitalização de crianças de 0 a 2 anos 

em cinco enfermarias. Três destas são voltadas para admissões clínicas em geral, uma 

admite preferencialmente crianças desnutridas e em outra são admitidas crianças em 

tratamento para meningite bacteriana.  

O IMIP é uma entidade não governamental de direito privado, sem fins 

lucrativos e de utilidade pública, que desenvolve ações em assistência médico-social, 

ensino, pesquisa e extensão comunitária. A clientela assistida são mulheres, crianças e 

adolescentes carentes pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). O IMIP foi o 

primeiro hospital Brasileiro a receber o título de Hospital Amigo da Criança, concedido 

pela Organização Mundial de Saúde / UNICEF / Ministério da Saúde e é referência para 

a implantação de programas, serviços e treinamentos para o Ministério da Saúde e para 

organismos internacionais. 

Desenho do Estudo 
Foi realizada uma coorte do tipo prospectiva com crianças de 29 dias até 02 anos 

de idade admitidas nas enfermarias da pediatria clínica do IMIP. Foram observados os 

lactentes hospitalizados que eram expostos ou não ao uso da chupeta e acompanhados 

ao longo do internamento quanto à ocorrência de infecção do trato gastrointestinal 

relacionada à assistência à saúde. Em epidemiologia hospitalar, quando as exposições 

da população são difíceis de serem avaliadas retrospectivamente, por motivos como 

falta de registros nos prontuários médicos, é preferível estudá-las de forma prospectiva.

  

População do Estudo   
Foram incluídos na pesquisa todos os lactentes hospitalizados nas enfermarias da 

pediatria clínica do IMIP. 

Foram excluídos os pacientes com menos de 24 horas de permanência 

hospitalar, os que na admissão tinham o diagnóstico de diarréia comunitária ou faziam 

uso de soro de reidratação oral e aqueles que estavam clinicamente graves com 
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instabilidade hemodinâmica e/ou respiratória em uso de oxigenoterapia por CPAP 

(Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas). Foram consideradas perdas as crianças 

para os quais não foi obtido o termo de consentimento livre e esclarecido para 

participação no estudo e entre elas as que permaneceram hospitalizadas sem 

acompanhante. 

Tamanho Amostral  
O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se o programa Epi Info v6.04d 

Em estudo piloto realizado pela pesquisadora, em abril de 2008, foram considerados os 

seguintes parâmetros: nível de significância (alfa) e poder do estudo que foram fixados 

em 5% e 80% respectivamente, relação entre o número de não expostos e expostos e o 

valor mínimo do RR (risco relativo) a ser detectado. Foi observado que cerca de 1/3 dos 

lactentes hospitalizados faziam uso de chupetas e que a taxa de infecção do trato 

gastrointestinal entre os não expostos foi entre 9 e 18%. Admitindo-se uma relação de 

dois não expostos para um exposto foi obtido o tamanho amostral de acordo com o 

quadro abaixo.   

 

Tamanho da Amostra IRAS nos  
não 

expostos 
RR 

Relação 
não-

expostos/expostos 
Não 

expostos Expostos Total 

9% 2.40 2:1 204 102 306 
 

Considerando-se mais de 20% como possibilidade de perdas, a pesquisadora 

acompanhou 378 lactentes hospitalizados. 

Variáveis 
A exposição principal investigada foi o uso de chupeta pelo lactente 

hospitalizado. Foram considerados outros fatores citados na literatura que poderiam 

estar associados com a diarréia infecciosa nosocomial como o sexo e a idade (≤  ou  > 

24 semanas), o estado nutricional (índice peso/estatura ≤ -2 e > - 2 score z), baixo peso 

ao nascer (< 2500 gramas), prematuridade (< 37 semanas), além do tempo e o tipo de 

amamentação, hábito de sucção digital e uso de mamadeiras. Uma das variáveis 

estudadas foi o uso da vacina contra rotavírus utilizada desde 2006 pelo Ministério da 

Saúde do Brasil (Rotarix® do laboratório GlaxoSmithKlineBiologicals, vacina oral, 

atenuada, monovalente (G1P[8]), cepa RIX4414 ).  As crianças cujos acompanhantes 
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não sabiam sobre a aplicação da vacina ou não apresentaram a confirmação no cartão 

vacinal foram consideradas como não vacinadas. 

Durante o internamento até a ocorrência do desfecho ou a saída foram obtidas 

variáveis como o tempo de permanência, o uso e o tempo de uso de medicamentos e 

procedimentos invasivos mais comuns: cateter venoso central, cateter vesical, sonda 

gástrica), oxigenioterapia por cateter nasal, jejum prolongado (dieta suspensa por 

presença de resíduos gástricos), antimicrobianos, antieméticos, bloqueadores dos 

receptores de histamina (H2) da acidez gástrica.   

O desfecho estudado foi a primeira infecção do trato gastrointestinal relacionada 

à assistência à saúde, ou seja, doença diarréica adquirida após 72 horas da internação e 

que se manifestou durante o período do internamento. O diagnóstico de diarréia foi 

estabelecido de acordo com os critérios do NISS/CDC dos Estados Unidos (National 

Nosocomial Infection Surveillance System/Centers for Disease Control and Prevention) 

e adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil, que considera a presença de fezes 

líquidas por mais de 12 horas, com ou sem febre, ou vômitos e sem provável causa não 

infecciosa.  

Operacionalização 
Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foram 

acompanhados de forma prospectiva os lactentes admitidos nas enfermarias clínicas do 

IMIP até a ocorrência de infecção do trato gastrointestinal relacionada à assistência à 

saúde ou até a saída (por alta, óbito ou transferência de setor). Após obtenção do termo 

de consentimento, a pesquisadora e uma auxiliar de pesquisa realizaram a investigação 

em vários momentos: na admissão da criança quando foi realizada entrevista ao 

responsável da mesma com questionário padronizado; ao longo da internação 

diariamente e na ocasião da alta, na busca de informações nos prontuários médicos e 

registros de enfermagem, e dos resultados bacteriológicos da chupeta. 

Os instrumentos de pesquisa foram dois formulários (apêndices I e II). O 

primeiro visava caracterizar a amostra através das variáveis demográficas e sócio-

econômicas e para averiguar a exposição ou não ao uso da chupeta assim como outras 

diferentes exposições. O formulário seguinte foi preenchido durante o internamento e na 

alta para acompanhar a ocorrência de diarréia infecciosa nosocomial  
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Técnica Laboratorial 
Foi realizada também a análise microbiológica da chupeta utilizada pelos 

participantes da pesquisa com a finalidade de identificar presença de contaminação 

fecal. Após 72h de internamento do lactente, era realizada uma lavagem na chupeta em 

frasco estéril com o caldo Brain Heart Infusion (BHI) conservado em geladeira, 

específico para proliferação e desenvolvimento de microorganismo em superfície, 

utilizando técnicas assépticas de coleta. Em seguida, o material do lavado devidamente 

identificado juntamente com a solicitação da análise microbiológica era encaminhado ao 

setor de bacteriologia do laboratório no IMIP. O resultado de cada paciente foi 

registrado em ficha de acompanhamento diário (apêndice II). 

Análise dos Dados 
Os dados coletados foram inseridos em dupla entrada no banco específico 

criado no programa EpiInfo v6.04d, permitindo a realização da validação, da correção 

de eventuais erros de digitação ou coleta e da análise exploratória. Para a análise bi e 

multivariada considerou-se o estudo como caso-controle aninhado numa coorte através 

do cálculo do odds-ratio e seus intervalos de confiança a 95%, no programa Stata 9.1, 

controlando cada variável pelo tempo de permanência até a aquisição de diarréia 

nosocomial ou até a saída por alta, óbito ou transferência.  

O software R foi utilizado com a finalidade de verificar a correlação entre as 

variáveis contínuas selecionadas (p ≤ 0,20) na análise bivariada e a variável tempo de 

permanência até a aquisição de diarréia nosocomial ou até a saída por alta, óbito ou 

transferência. Evidenciou-se não haver correlação entre as variáveis e, portanto, todas 

foram elegíveis para a análise multivariada a fim de verificar a existência de associação 

entre a exposição (uso de chupeta) e o desfecho (diarréia nosocomial).  

Para controlar as variáveis de confusão, foi realizada uma análise de regressão 

logística multivariada utilizando o programa Stata - 9.1. Nesta análise foram incluídas 

as variáveis com associação significativa com a diarréia nosocominal que apresentaram 

nível de significância ≤ 0,20 além do uso de chupeta no hospital e imunização contra 

rotavírus consideradas relevantes devido à plausibilidade biológica.   

Para obter-se o OR ajustado foi utilizado o método “passo a passo”, com a 

eliminação retrospectiva de cada variável e finalmente estabelecido o modelo de 

regressão logística considerado como o de melhor plausibilidade biológica.  
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 Resumo  

Introdução - A maioria dos patógenos que causam diarréia é transmitida pela via fecal-

oral e o risco pode ser mais elevado nos lactentes hospitalizados devido à facilidade de 

contato entre os pacientes, através das mãos contaminadas dos familiares e dos 

profissionais de saúde. A chupeta semelhante aos bicos de mamadeira parece constituir 

uma fonte potencial de contaminação para a criança adquirir diarréia infecciosa 

nosocomial. Objetivo - Determinar a incidência de diarréia nosocomial (DN) em 

lactentes que fazem uso ou não de chupeta, identificar os fatores de risco associados à 

doença e verificar a existência de contaminação fecal na chupeta dos lactentes 

hospitalizados. Método – Estudo tipo coorte prospectiva de 378 lactentes hospitalizados 

nas enfermarias de pediatria clínica do Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira, Recife-PE, no período de abril a outubro de 2009.  Pacientes 

expostos ou não ao uso da chupeta com possíveis fatores de risco descritos na literatura 

foram acompanhados ao longo do internamento quanto à ocorrência de diarréia 

nosocomial diagnosticada segundo critérios do National Nosocomial Infection 

Surveillance System/Centers for Disease Control and Prevention (NISS/CDC) ou até 

saída. Resultados – Durante os 7 meses do estudo foram diagnosticados 33 episódios 

de DN com incidência cumulativa  e densidade de incidência de 8,7% e 11,25/1000 

pacientes-dia, respectivamente.  As crianças que usaram chupeta apresentaram 

incidência de DN de 8,2%, quando comparadas com as que não usaram (9,2%), não 

apresentando risco estatisticamente significante (OR = 0,88; IC95% 0,43-1,80) na 

análise bivariada controlada pelo tempo de permanência. Na análise multivariada onde 

foram incluídas as variáveis que na bivariada apresentaram associação p≤ 0,20 além do 

uso da chupeta e da vacina contra rotavírus pela plausibilidade biológica foi obtido o 

seguinte resultado: ser amamentado durante a hospitalização (OR = 0,40; IC95% 0,17-

0,93) e cada dia de permanência na enfermaria (OR = 0,65; IC95% 0,53-0,80) foram 

fatores de proteção, enquanto os fatores de risco estiveram associados ao maior número 

de dias de uso de oxigênio por cateter nasal (OR = 1,61; IC95% 1,18-2,20) e de 

antimicrobianos (OR = 1,62; IC 95% 1,34-1,94). Foram isolados coliformes fecais em 

16% (27/169) das amostras colocadas em cultivo e cerca de ¾ das positivas (77,8%) 

apresentou mais de 100.000 UFC/ml por chupeta. Conclusões – O uso de chupeta por 

lactentes não esteve associado à diarréia nosocomial, embora tenha sido observada 

contaminação fecal nas amostras colocadas em cultivo. O maior número de dias de uso 
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de antimicrobianos foi fator de risco para a ocorrência da doença, havendo necessidade 

de avaliação rigorosa quanto à indicação e à duração do uso de antimicrobianos. O 

maior número de dias de utilização de oxigenoterapia por cateter nasal foi considerado 

fator de risco para o desfecho, estando provavelmente associado à manipulação do 

cateter pela mãe e/ ou profissional de saúde, durante a instalação e manutenção do 

mesmo em crianças clinicamente graves com instabilidade hemodinâmica. 

Descritores: chupetas, infecção hospitalar, diarréia infantil.  

Abstract 

Summary - The majority of pathogens that causes diarrhea are mainly or exclusively 

transmited by faecal-oral route, and this risk can increase on hospitalized infants due to 

the ease contact among patients, through the family and healthcare workers’ hands. 

Although pacifiers and nipples are poorly investigated, they seems to constitute a 

potential source for infectious diarrhea. Objectives – To determine the incidence of 

hospital-acquired diarrhea on infants that use pacifiers or not, to identify the risk factors 

related to the disease and to verify infants’ pacifiers faecal contamination. Methods – 

Prospective cohort study with 378 hospitalized infants at IMIP pediatric hospital from 

april to october 2009. Exposed and not exposed patients to pacifier use besides other 

possible factors were monitored during their stay for the occurrence of hospital-acquired 

diarrhea diagnosed according to NISS/CDC or to the exit. Results – During these 7 

months of study, it was diagnosed 33 hospital-acquired diarrhea episodes with 

cumulative incidence of 8,7% and density of 11,25/1000 patients-day. At bivariate 

analysis controlled by the stay length until event, infants who used pacifier presented 

8,2% of hospital-acquired diarrhea compared to those who didn’t (9,2%), however it 

was not statistically significant (OR = 0,88; 95% CI 0,43-1,80). A multivariate analysis 

including variables from the bivariate analysis that presented p ≤ 0,20 besides pacifier 

use and rotavirus vacine use by biological plausability, produced the following results: 

being breastfed during the hospitalization (OR = 0,40; 95% CI 0,17-0,93)  and each day 

on hospital stay (OR = 0,65; 95% CI 0,53-0,80) were protection factors, while risk 

factors were duration of oxygen by nasal catheter use (OR = 1,61; 95% CI 1,18-2,20) 

and of antimicrobial use (OR = 1,62; 95% CI 1,34-1,94). Faecal coliforms were isolated 

in 16% (27/169) of the samples placed in culture and about ¾ of positive (77,8%) 

presented more than 100.000 UFC/ml per pacifier. Conclusions – Pacifier use by 
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infants wasn’t related to hospital-acquired diarrhea, although it was observed faecal 

contamination on the samples placed in culture. A bigger duration of antimicrobials use 

was a risk factor to occurrence of the disease, so it is necessary a rigorous evaluation for 

the indication and duration of antimicrobials use. A bigger duration of nasal catheter use 

was considered a risk factor to the outcome, and it is probably related to the 

manipulation of the catheter by the mother or the healthcare worker during its 

installation or maintenance in children with severe clinical condition. 

Keywords: Pacifiers; Diarrhea Infantile; Cross Infection. 

Introdução 

A diarréia nosocomial é um evento adverso no tratamento da criança 

hospitalizada, aumenta a morbidade, a mortalidade, o tempo de permanência hospitalar, 

os custos, o sofrimento para a criança e sua família, e incorre em risco de disseminação 

da doença entre outros pacientes internados. 1, 2  A maioria dos patógenos que causam 

diarréia é transmitida pela via fecal-oral. Esta transmissão pode ser de forma indireta 

através da água e alimentos, ou por superfícies de fômites (brinquedos, utensílios 

domésticos, roupas de cama) contaminados; ou ainda por transmissão pessoa/pessoa, 

principalmente por falta de higienização das mãos. Estudos evidenciam contaminação 

por microorganismos fecais em bicos de mamadeiras. 3, 4, 5 A chupeta parece constituir 

uma fonte potencial de contaminação e este risco pode aumentar nos lactentes 

hospitalizados devido à facilidade de disseminação dos microorganismos neste 

ambiente. 6 

O ambiente hospitalar é reconhecidamente um local que favorece a transmissão 

de infecção e numerosos fatores são estudados e estão associados às infecções 

relacionadas à assistência à saúde ressaltando-se a estrutura física (número, distribuição 

e proximidade dos leitos), recursos humanos (treinamento, relação número de 

pacientes/profissionais de saúde) e, sobretudo os processos que envolvem a preparação, 

armazenamento e distribuição dos alimentos e medicamentos. 1, 2, 7, 8 Muitos fatores 

podem estar associados com a incidência/prevalência da diarréia nosocomial que é 

diagnosticada com maior freqüência no primeiro ano de vida. A imaturidade 

imunológica torna a criança mais vulnerável às infecções, fato esse agravado pelo 

desmame precoce, 9, 10 pelas mãos sujas levadas diretamente à boca, pela necessidade 

freqüente de troca de fraldas, pelas mãos contaminadas do acompanhante e dos 
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profissionais de saúde e pela utilização de bicos e brinquedos durante a hospitalização. 3, 

4, 5   

A chupeta é um bem de consumo de preço reduzido e amplamente acessível à 

população. Sua utilização é estimulada pelos pais, frente ao choro infantil, desde a idade 

antiga. Por outro lado, alguns pais recusam o uso da chupeta por não ser considerado 

higiênico, as crianças trocam de chupeta, deixam cair no chão e recolocam na boca. A 

chupeta é possivelmente um fator predisponente para infecção durante a permanência 

hospitalar, uma vez que o constante contato da chupeta com a flora oral oferece 

excelente condição para o crescimento de bactérias e fungos no bico. 11, 12, 13, 14 

Um estudo conduzido para identificar os microrganismos isolados em chupetas 

utilizadas pelos pacientes que freqüentavam hospital-dia (Lion, França), obteve 80% de 

culturas positivas, sendo o Staphylococcus e a Candida os mais freqüentes. 6 Em relação 

às doenças gastrointestinais, em estudo realizado no sul do Brasil, os autores não 

encontraram associação entre o uso da chupeta e diarréia comunitária, embora se tenha 

comprovado a presença de coliformes fecais nas chupetas. 5 A etiologia das diarréias 

agudas pode envolver vários agentes como vírus, bactérias e parasitas, no entanto o 

rotavírus, eliminados em grande concentração nas fezes infectadas, é um dos agentes 

etiológicos mais freqüentemente associado às diarréias tanto de origem comunitária 

como nosocomial. 15, 16 

São escassos os estudos prospectivos observacionais sobre o uso de chupeta e 

diarréia nosocomial. Portanto, a presente pesquisa objetivou determinar a incidência de 

diarréia infecciosa nosocomial em lactentes que fazem uso ou não de chupeta, 

identificar os fatores de risco associados à doença e verificar a existência de 

contaminação fecal na chupeta dos lactentes hospitalizados. 

Métodos 

Foi realizado estudo de coorte prospectiva no Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife, Pernambuco. O setor do estudo contém 05 

enfermarias com um total de 43 leitos para crianças de 0 a 2 anos, exclusivamente do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Três destas enfermarias são voltadas para admissões 

clínicas em geral, uma admite preferencialmente crianças desnutridas e em outra são 

admitidas crianças em tratamento para meningite bacteriana. Durante o período de abril 

a outubro de 2009, foram acompanhados todos os lactentes (29 a 730 dias) 
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consecutivamente admitidos.  Foram excluídos pacientes que permaneceram internados 

por período inferior a 24 horas, os que na admissão tinham o diagnóstico de diarréia 

comunitária ou faziam uso de soro de reidratação oral e aqueles que estavam 

clinicamente graves com instabilidade hemodinâmica e/ou respiratória em uso de 

oxigenoterapia por CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas). 

O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se o programa Epi Info v6.04d. 

Foi realizado estudo piloto em abril de 2008, quando foi observado que cerca de 1/3 dos 

lactentes hospitalizados fazia uso de chupetas e que a taxa de diarréia nosocomial entre 

os que não usavam chupeta foi entre 9 e 18%. Admitindo-se uma relação de dois não 

expostos para um exposto foi estimado o tamanho amostral de 306 crianças. 

Considerando-se a possibilidade de perdas em torno de 20%, foram acompanhados 378 

lactentes hospitalizados no período de sete meses do estudo. 

A exposição principal investigada foi o uso de chupeta pelo lactente 

hospitalizado. Foram considerados outros fatores citados na literatura que poderiam 

estar associados com a diarréia infecciosa nosocomial como o sexo e a idade (≤  ou  > 

24 semanas), o estado nutricional (índice peso/estatura ≤ -2 e > - 2 score z), baixo peso 

ao nascer (< 2500 gramas), prematuridade (< 37 semanas), além do tempo e o tipo de 

amamentação, hábito de sucção digital e uso de mamadeiras. Uma das variáveis 

estudadas foi o uso da vacina contra rotavírus utilizada desde 2006 pelo Ministério da 

Saúde do Brasil (Rotarix® do laboratório GlaxoSmithKlineBiologicals, vacina oral, 

atenuada, monovalente (G1P[8]), cepa RIX4414 ). 17 As crianças cujos acompanhantes 

não sabiam sobre a aplicação da vacina ou não apresentaram a confirmação no cartão 

vacinal foram consideradas como não vacinadas. 

Durante o internamento até a ocorrência do desfecho ou a saída foram obtidas 

variáveis como o tempo de permanência, o uso e o tempo de uso de medicamentos e 

procedimentos invasivos mais comuns: cateter venoso central, cateter vesical, sonda 

gástrica), oxigenioterapia por cateter nasal, jejum prolongado (dieta suspensa por 

presença de resíduos gástricos), antimicrobianos, antieméticos, bloqueadores dos 

receptores de histamina (H2) da acidez gástrica.   

O desfecho estudado foi a primeira infecção do trato gastrointestinal relacionada 

à assistência à saúde, ou seja, doença diarréica adquirida após 72 horas da internação e 

que se manifestou durante o período do internamento. O diagnóstico de diarréia foi 

estabelecido de acordo com os critérios do NISS/CDC dos Estados Unidos (National 

Nosocomial Infection Surveillance System/Centers for Disease Control and Prevention) 
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e adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil, que considera a presença de fezes 

líquidas por mais de 12 horas, com ou sem febre, ou vômitos e sem provável causa não 

infecciosa. 18 

Os dados relacionados às exposições foram coletados prospectivamente antes da 

ocorrência do desfecho considerado como primeiro episódio de diarréia nosocomial ou 

até a saída (alta, óbito ou transferência de setor). Após obtenção do termo de 

consentimento, a pesquisadora e uma auxiliar de pesquisa realizaram entrevista ao 

responsável pela criança com questionário padronizado; diariamente, ao longo da 

internação foi feita observação e busca de informações nos prontuários médicos e 

registros de enfermagem além dos resultados do estudo bacteriológico da chupeta. 

Para a análise microbiológica da chupeta utilizada pelos lactentes, visando 

identificar presença de contaminação fecal, foi adaptada a técnica utilizada para 

identificação de enteropatógenos em outras superfícies. A coleta de espécimes ocorreu 

em dias determinados pela conveniência do laboratório a partir de 72 horas da admissão 

do lactente e quando possível no dia do diagnóstico da diarréia nosocomial. Utilizando 

técnicas assépticas de coleta foi realizada uma lavagem na chupeta em frasco estéril 

com o caldo Brain Heart Infusion (BHI) conservado em geladeira. O espécime assim 

obtido foi imediatamente encaminhado para incubação e cultivo adequados, 

identificação dos patógenos e de unidades formadoras de colônias (UFC) segundo 

padronização do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI/CCLS) adotada pelo 

Ministério da Saúde do Brasil. 19 

Os dados coletados foram inseridos em dupla entrada no banco específico 

criado no programa EpiInfo v6.04d, onde após validação e correção de eventuais erros 

de digitação ou coleta foi realizada análise exploratória. Para a análise bivariada e 

multivariada considerou-se o estudo como caso-controle aninhado numa coorte e foi 

feito o cálculo do odds-ratio e intervalos de confiança a 95%, controlando cada variável 

pelo tempo de permanência até a aquisição de diarréia nosocomial ou até a saída por 

alta, óbito ou transferência utilizando o programa Stata 9.1. O software R foi utilizado 

com a finalidade de verificar a correlação entre as variáveis contínuas selecionadas na 

análise bivariada e a variável tempo de permanência até a aquisição de diarréia 

nosocomial ou até a saída por alta, óbito ou transferência.  

Para a análise de regressão logística multivariada, visando controlar as variáveis 

de confusão, foram incluídas as variáveis com associação significativa com a diarréia 
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nosocominal que apresentaram nível de significância ≤ 0,20 além do uso de chupeta no 

hospital e imunização contra rotavírus consideradas relevantes. Para obter-se o OR 

ajustado foi utilizado o método “passo a passo”, com a eliminação retrospectiva de cada 

variável e finalmente estabelecido o modelo de regressão logística considerado como o 

de melhor plausibilidade biológica. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IMIP.  

Resultados 

No período do estudo foram admitidos consecutivamente 641 pacientes nas 

enfermarias de pediatria clínica e 256 lactentes não participaram do estudo por 

preencherem pelo menos um dos critérios de exclusão (35% eram pacientes graves, 

22% apresentavam diagnóstico de diarréia comunitária, 2% dos lactentes estiveram 

internados por menos de 24 horas e 41% eram recém-nascidos). Não houve recusas de 

participação, porém por ausência de acompanhante não se obteve a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido em sete (1,7%) admissões, consideradas então 

como perdas.  

A coorte foi constituída de 378 lactentes acompanhados diariamente de forma 

prospectiva perfazendo um total de 2932 pacientes-dia. As características biológicas, 

demográficas e socioeconômicas da coorte estão descritas na tabela 1. Quanto à 

amamentação, 82,8% (313/378) crianças foram amamentadas ao seio em algum 

momento, sendo que, 51,9% (196/378) crianças haviam sido ou estavam sendo 

amamentadas exclusivamente. A duração do aleitamento exclusivo variou de 10 a 270 

dias, com mediana de 60 dias. Por ocasião da admissão, 45% (170/378) das crianças 

estavam sendo amamentadas (de forma exclusiva ou mista). Seis crianças não tiveram 

alimentação complementar iniciada após o sexto mês de vida.   

 Foram diagnosticados 33 primeiros episódios de diarréia nosocomial com 

incidência cumulativa de 8,7% e densidade de incidência de 11,3 por 1000 pacientes-

dia. Pacientes que apresentaram diarréia nosocomial tiveram maior tempo de 

permanência hospitalar.  No período do estudo 12 (3%) crianças evoluíram para óbito 

duas das quais tinham apresentado diarréia nosocomial.   Na população estudada, a 

idade variou de 29 dias a dois anos com mediana de 4,1 meses e intervalo interquartil 

(IQ) de 2,0 a 9,6 meses. A maioria (59%) era do sexo masculino. 
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Considerada como a principal exposição para o presente estudo, o uso de 

chupeta foi observado em 194 (51,4%) participantes da coorte e a incidência de diarréia 

nosocomial foi 8,2% entre os lactentes que usaram chupeta e 9,2% entre os que não 

usaram. Foi possível fazer a cultura de 169 (87,1%) chupetas. Foram isolados 

coliformes fecais em 16% (27/169) dos espécimes e em cerca de ¾ das culturas 

positivas (77,8%) havia mais de 100.000 UFC/ml por chupeta. Foi observada uma 

freqüência menor de diarréia entre os pacientes onde foi obtida uma cultura positiva 

para coliformes fecais (3,7% comparado com 10,6%), ou seja, neste estudo, na análise 

univariada, não foi observada associação entre a chupeta contaminada com coliformes 

fecais e a diarréia nosocomial.  

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam a distribuição dos lactentes hospitalizados com e 

sem diarréia nosocomial segundo os fatores observados na admissão e durante o 

internamento. As crianças que usaram chupeta apresentaram incidência de diarréia 

nosocomial menor quando comparadas com as que não usaram, de forma 

estatisticamente não significativa (OR = 0,88; IC95% 0,43-1,80) na análise bivariada 

controlada pelo tempo de permanência até a diarréia ou a saída.   
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Tabela 1 - Características biológicas, demográficas e sócio-econômicas da coorte de 378 lactentes 
internados nas enfermarias de clínica pediátrica do IMIP, no período de 1 de abril a 31 de outubro de 
2009. 
      

VARIÁVEIS Mediana Intervalo interquartil 

Idade da criança (meses) 4,1 2 - 9,6 
Peso ao nascer (gramas) 3110 2585 - 3500 
Idade materna (anos) 25 20 - 28 
Escolaridade materna (anos de estudo)  8 6 - 12 
Escolaridade paterna (anos de estudo) 8 4 - 12 
Moradores por domicílio 4 3 - 6 
Crianças menores de 5 anos por domicílio 1 1 - 2 
Renda familiar per capita (em R$) 116,30 58,10 - 166,70 

 n % 
Abastecimento de Água   
    Sem abastecimento 7 1,9 
    Sem canalização 42 11,1 
    Canalização Externa 19 5 
    Canalização Interna 310 82 
Esgotamento básico   
    Sem esgotamento básico 58 15,3 
    Fossa Séptica 215 56,9 
    Rede Coletora 105 27,8 
Procedência   
    Recife 102 27,0 
    Região Metropolitana exceto Recife 137 36,2 
    Interior 122 32,3 
    Outros estados 17 4,5 
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Tabela 2 - Distribuição de frequência e análise bivariada da associação entre fatores observados na 
admissão e a ocorrência de diarréia nosocomial adquirida nas enfermarias de clínica pediátrica do IMIP, no 
período de 1 de abril a 31 de outubro de 2009. 
            

VARIÁVEIS 
Pacientes com 

diarréia nosocomial
 n=33 (%) 

Pacientes sem 
diarréia nosocomial

 n=345 (%) 
OR* IC95% p 

USO DE CHUPETA NO HOSPITAL      

     Não 17 (9,2) 167 (90,8) 1,00   

     Sim 16 (8,2) 178 (91,8) 0,88 0,43 - 1,80 0,72 

USO DE MAMADEIRA      

     Não 12 (12,4) 85 (87,6) 1,00   

     Sim 21 (7,5) 260 (92,5) 0,57 0,27 - 1,21 0,15 

SUCÇÃO DIGITAL      

     Não 30 (8,8) 312 (91,2) 1,00   

     Sim 3 (8,3) 33 (91,7) 0,95 0,27 - 1,32 0,94 

VACINA CONTRA ROTAVÍRUS      

     Não 17 (8,3) 188 (91,7) 0,87 0,43 - 1,80 0,73 

     Sim 16 (9,2) 157 (90,8) 1,00   

IDADE ( semanas)      

     ≤ 24 21 (9,0) 213 (91,0) 1,09 0,52 - 2,29 0,82 

     > 24 12 (8,3) 132 (91,7) 1,00   

SEXO      

     Feminino 12 (7,7) 143 (92,3) 1,00   
     Masculino 21 (9,4) 202 (90,6) 1,25 0,59 - 2,62 0,56 

BAIXO PESO AO NASCER      

     Não 28 (8,8) 289 (91,2) 1,00   

     Sim 5 (8,2) 56 (91,8) 0,92 0,34 - 2,48 0,87 

PREMATURIDADE      

     Não 27 (8,7) 284 (91,3) 1,00   

     Sim 6 (9,0) 61 (91,0) 1,03 0,41 - 2,61 0,94 

ALEITAMENTO MATERNO      

     Não 21 (12,4) 149 (87,6) 1,00   
     Sim 12 (5,8) 196 (94,2) 0,43 0,20 - 0,90 0,03 

ESTADO NUTRICIONAL      

     Índice Peso/ Estatura      

          escore z ≤ - 2 DP 6 (10,7) 50 (89,3) 1,30 0,50 - 3,34 0,59 

          escore z  > - 2 DP 27 (8,4) 295 (91,6) 1,00   

ACOMPANHADO DA GENITORA      

     Não 1 (4,8) 20 (95,2) 1,00   

     Sim 32 (9,0) 325 (91,0) 0,51 0,07 - 3,99 0,53 

 mediana (intervalo 
interquartil) 

mediana (intervalo 
interquartil) 

   

ESCOLARIDADE DA MÃE  (anos) 9 (7 - 12) 8 (6 - 12) 1,04 0,95 - 1,15 0,38 

* OR controlado pelo tempo de permanência até a diarréia nosocomial ou a saída por alta, óbito ou transferência 
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Tabela 3 - Distribuição de frequência e análise bivariada da associação entre fatores observados durante o 
internamento e a ocorrência de diarréia nosocomial adquirida nas enfermarias de clínica pediátrica do IMIP, 
no período de 1 de abril a 31 de outubro de 2009. 
            

VARIÁVEIS 
Pacientes com 

diarréia nosocomial 
n = 33 (%) 

Pacientes sem 
diarréia nosocomial 

n = 345 (%) 
OR* IC95% p 

USO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS E 
TERAPÊUTICA      
Acesso venoso central      
     Não 27 (7,8) 320 (92,2) 1,00   

     Sim 6 (19,4) 25 (80,6) 2,96 1,06 - 8,23 0,04 
Acesso venoso periférico      
     Não 8 (8,2) 89 (91,8) 1,00   

     Sim 25 (8,9) 256 (91,1) 1,08 0,47 - 2,49 0,85 
Sonda gástrica      

     Não 21 (7,2) 271 (92,8) 1,00   

     Sim 12 (14,0) 74 (86,0) 2,10 0,98 - 4,53 0,06 
Oxigenoterapia (cateter nasal)      
     Não 27 (8,2) 303 (91,8) 1,00   
     Sim 6 (12,5) 42 (87,5) 1,59 0,62 - 4,13 0,34 
Antibioticoterapia      
     Não 8 (7,0) 106 (93,0) 1,00   

     Sim 25 (9,5) 239 (90,5) 1,38 0,60 - 3,16 0,44 
Corticoesteróides      

     Não 22 (8,3) 243 (91,7) 1,00   
     Sim 11 (9,7) 102 (90,3) 1,19 0,55 - 2,54 0,66 
Bloqueadores H2 da acidez estomacal      

     Não 27 (8,3) 297 (91,7) 1,00   

     Sim 6 (11,1) 48 (88,9) 1,36 0,53 - 3,52 0,52 
Jejum prolongado      
     Não 27 (8,9) 278 (91,1) 1,00   

     Sim 6 (8,2) 67 (91,8) 0,91 0,36 - 2,30 0,84 
* OR controlado pelo tempo de permanência até a diarréia nosocomial ou a saída     
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Tabela 4 - Análise bivariada da associação entre o tempo de uso de procedimentos invasivos e 
medicamentos e a ocorrência de diarréia nosocomial adquirida nas enfermarias de clínica pediátrica do IMIP, 
no período de 1 de abril a 31 de outubro de 2009. 
            

VARIÁVEIS 
Pacientes com 

diarréia nosocomial  
Mediana (IQ)& 

Pacientes sem 
diarréia nosocomial  

Mediana (IQ) 
OR* IC95% p 

PERMANÊNCIA ATÉ DIARRÉIA 
NOSOCOMIAL OU SAÍDA (dias) 
 

6 (4 - 10) 
 

6 (4 - 9) 
 

1,00 
 

0,97 - 1,04 
 

0,83 
 

TEMPO DE USO DE PROCEDIMENTOS 
INVASIVOS E TERAPËUTICA (pacientes- dia)      
     Acesso venoso central 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1,09 0,97 - 1,23 0,14 

     Acesso venoso periférico 2 (1 - 3) 2 (0 - 3) 0,98 0,84 - 1,13 0,76 

     Sonda gástrica 0 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1,10 0,98 - 1,22 0,09 

     Oxigenoterapia (cateter nasal) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1,32 1,04 - 1,68 0,02 
     Antibioticoterapia 7 (1 - 11) 2 (0 - 6) 1,49 1,28 - 1,74 0,00 

     Corticoesteróides 0 (0 - 1) 0 (0 - 1) 1,04 0,92 - 1,18 0,50 

     Bloqueadores H2 da acidez estomacal 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1,03 0,93 - 1,13 0,61 

     Jejum prolongado 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0,95 0,71 - 1,28 0,75 
& IQ = Intervalo interquartil 
* OR controlado pelo tempo de permanência até a diarréia nosocomial ou a saída    
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Tabela 5 - Regressão logística dos fatores de risco para diarréia nosocomial nas enfermarias de pediatria 
clínica do IMIP, no período de 1 de abril a 31 de outubro de 2009. 

VARIÁVEIS OR IC95%  p 

Dia de uso de oxigenoterapia (cateter nasal) 1,61 1,18 - 2,20 0,003 

Dia de uso de antibioticoterapia 1,62 1,34 - 1,94 0,000 

Aleitamento materno    0,40 0,17 - 0,93 0,034 

Dia de permanência na enfermaria * 0,65 0,53 - 0,80 0,000 

Número de observações = 378 
Dia de permanência até diarréia nosocomial ou saída por alta, óbito ou transferência 

 

As variáveis que apresentaram associação igual ou menor que 0,20 foram 

incluídas para a análise de regressão logística e entre as variáveis observadas na 

admissão estavam o uso de mamadeira e a amamentação.  Entre os fatores observados 

durante o internamento foram incluídos no modelo de forma dicotômica, fazer ou não 

uso de nebulização, além do uso de procedimentos invasivos como acesso venoso 

central, sonda gástrica (oro ou nasogástrica). Como variáveis contínuas entraram no 

modelo dias de uso de antimicrobianos, de sondagem gástrica, cateter venoso central e 

oxigenioterapia sob cateter nasal. Em relação às variáveis que incluíam tempo de uso 

evidenciou-se não haver correlação com o tempo de permanência até a diarréia ou até a 

saída e todas foram elegíveis para a análise multivariada.   

A tabela 5 apresenta o resultado da análise multivariada onde foram incluídas as 

variáveis acima citadas além do uso da chupeta e da vacina contra rotavírus pela 

plausibilidade biológica. Ser amamentado durante a hospitalização foi fator de proteção 

(OR = 0,40; IC95% 0,17-0,93) para a diarréia hospitalar, bem como o tempo de 

permanência até o evento (OR = 0,65; IC95% 0,53-0,80). Os fatores de risco 

encontrados foram dias de uso de oxigênio por cateter nasal (OR = 1,61; IC95% 1,18-

2,20) e de antimicrobianos (OR = 1,62; IC 95% 1,34-1,94). 

Discussão 

A incidência de diarréia nosocomial observada nesta coorte de 378 lactentes 

hospitalizados nas enfermarias de pediatria clínica foi 8,7% e a densidade de incidência 

foi de 11,25 por 1000 pacientes-dia. As incidências/prevalências observadas em 

menores de cinco anos nos estudos realizados nas décadas de 80 e 90 se situam em 

torno de 4% até 18% variando de acordo com o local, tipo de estudo e a faixa etária. 20, 

21, 22 
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A maioria dos lactentes da nossa coorte fazia uso de chupeta, contudo não foi 

observada associação estatisticamente significante entre o uso da chupeta e a ocorrência 

de diarréia nosocomial. A chupeta pode ser descrita com os termos “pacifier” ou 

“comforter” e regionalmente no nordeste brasileiro como “consolo”. Parece decorrer daí 

a conotação de que a utilização da chupeta deva ser indicada com o objetivo de 

“pacificar” ou “confortar” a criança inquieta. 11, 12 Estudo clínico randomizado 

investigou o efeito da sucção não-nutritiva (sucção de água estéril, sacarose ou chupeta) 

como analgésico durante procedimentos invasivos e foi demonstrado que o uso da 

chupeta acalma e modifica a percepção de dor. 23 Duas metanálises provenientes de 

estudos de caso-controle apresentaram o efeito protetor do uso da chupeta, 

particularmente na hora de dormir, levando a uma redução de 61% o risco da síndrome 

da morte súbita nas crianças. 24, 25 

Medidas existentes em algumas instituições de saúde têm desmotivado 

sistematicamente o uso de chupetas, proibindo sua oferta aos recém-nascidos no 

ambiente hospitalar. Essa estratégia baseia-se na filosofia de incentivo à amamentação 

que norteia a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), do qual o IMIP faz parte, e 

adota os princípios dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”. O “nono 

passo” proíbe o uso da chupeta pelas crianças atendidas nas instituições que seguem 

esse programa.26 Uma revisão sistemática revela que a menor freqüência da 

amamentação está associada a fatores como dificuldade em amamentar ou intenção de 

desmame precoce, e não ao uso da chupeta. 27 No entanto, o uso da chupeta não é 

desestimulado entre os lactentes hospitalizados. Portanto, é possível pensar que as 

normas institucionais, que buscam desencorajar o uso da chupeta que dificultaria a 

amamentação, não estão atingindo seu objetivo, pois esbarram nas concepções sociais 

da comunidade atendida. 28  

O resultado corrobora o estudo transversal de Tomasi et al, que também 

investigou a associação entre o uso de chupetas e diarréia comunitária e evidenciou que, 

apesar da forte presença de coliformes fecais em 49% (127/261) das chupetas 

contaminadas, não há associação significativa entre a exposição e o efeito estudado. 5 

No presente estudo, foram isolados coliformes fecais em  16%  das chupetas analisadas. 

O efeito protetor do aleitamento materno na diarréia nosocomial, observado no 

presente estudo (OR = 0,37, IC95% 0,16-0,84; p = 0,018), corrobora com as evidências  
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da literatura, sobre a proteção do aleitamento materno na prevenção de infecções 

notadamente nas doenças diarréicas comunitárias.  29, 30, 31 

Cada dia de permanência na enfermaria clínica foi fator protetor para a diarréia 

nosocomial. A diarréia nosocomial foi um evento adverso que ocorreu nos primeiros 

dias de internamento (mediana = 6 e intervalo interquartil 4 e 10 dias), porém contribuiu 

para o aumento da permanência hospitalar. Nesta coorte o tempo total da hospitalização 

foi maior nos pacientes com diarréia nosocomial (mediana = 12 dias) quando 

comparados com os que não tiveram diarréia (mediana = 6 dias).  Outros estudos 

também corroboram esta observação do aumento do tempo de permanência hospitalar. 
32, 33, 34 

  Nesta coorte, os principais fatores de risco associados à ocorrência de diarréia 

nosocomial na pediatria clínica foram a duração de utilização da antibioticoterapia e da 

oxigenoterapia por cateter nasal. 

Durante a permanência hospitalar as condições de instalação e manutenção (no 

momento da remoção das secreções) do cateter nasal pela equipe de enfermagem podem 

estar inadequadas comprometendo a segurança dos lactentes hospitalizados quanto à 

ocorrência de diarréia nosocomial.  A transmissão de patógenos hospitalares pelas mãos 

dos profissionais de saúde é o fator de risco mais estudado e comprovado na literatura, 

porém a higienização das mãos não foi objeto deste estudo. 35, 36 Cada dia de acréscimo 

de oxigenioterapia por cateter nasal acarreta aumento do risco de 61% de diarréia 

nosocomial podendo estar relacionado com a gravidade clínica do paciente e/ou pela 

possibilidade de maior manuseio pelos profissionais de saúde.  

 A duração de uso de antimicrobianos foi considerada fator de risco para a 

diarréia nosocomial neste estudo e um dia de acréscimo no uso aumentou em 62% este 

risco. A colonização por patógenos hospitalares e a translocação bacteriana no tubo 

digestivo são considerados mecanismos desencadeadores das infecções relacionadas à 

assistência à saúde. O uso de antimicrobianos leva a alterações na colonização 

bacteriana habitual do tubo digestivo, deixando o paciente mais exposto aos agentes 

causadores de diarréia. Outros autores também observaram nos adultos importante 

correlação entre antibioticoterapia e incidência de diarréia nosocomial principalmente 

aquela relacionada com o Clostridium difficile. 37, 38, 39 

Embora este estudo não tenha sido desenhado para avaliar a efetividade vacinal, 

este dado merece discussão. A história de imunização contra rotavírus não esteve 
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associada com diferença na ocorrência de diarréia nosocomial no presente estudo. 

Ressalta-se que não foi possível realizar uma análise de subgrupo, ou seja, a avaliação 

do grupo de pacientes que potencialmente deveriam ter o esquema completo (24 

semanas considerada como idade máxima de aplicação da segunda dose) ou a circulação 

de cepas diferentes da vacinal. No entanto, a eficácia da vacina na diarréia comunitária 

foi comprovada em estudos multicêntricos com lactentes de 11 países da América 

Latina, incluindo o Brasil, e estimou-se uma redução na taxa de letalidade em torno de 

60%. 40 Em oposição, estudo realizado no México, ao avaliar o impacto da vacina 

contra rotavirus na taxa de mortalidade em menores de 5 anos associou a queda na 

mortalidade por doença diarréica a melhores condições de higiene, saneamento 

ambiental, diagnóstico oportuno e tratamento adequado por meio da terapia de 

reidratação oral. 41 Considerando que o rotavírus é um dos mais importantes agentes 

causadores de gastrenterite na infância, 42, 43 o efeito da imunização universal para 

rotavírus na incidência da diarréia nosocomial deve ser avaliado por estudos 

prospectivos. 

A escolha de uma coorte prospectiva como desenho para avaliação do uso da 

chupeta como fator de risco para diarréia nosocomial foi adequada, pois esta exposição 

não é objeto de notificação nos prontuários médicos. No entanto o desfecho estudado é 

de ocorrência rara necessitando provavelmente uma coorte com maior número de 

participantes. O viés de seleção deve estar minimizado pelo número muito pequeno de 

perdas e ausência de recusas assim como o viés de classificação das exposições também 

foi atenuado pela busca ativa empregando definições padronizadas. Pode ter havido um 

aumento da incidência de diarréia observada e um viés de classificação do desfecho que 

neste estudo poderia decorrer do emprego inadequado dos critérios diagnósticos de 

diarréia, permitindo diagnósticos incorretos e erros de categorização. Por outro lado os 

procedimentos padronizados para identificar o desfecho de interesse, foram igualmente 

aplicados para todos os expostos e os não expostos, possivelmente reduzindo este viés.  

Aos fatores desconhecidos que determinam a diarréia nosocomial somam-se os 

já citados na literatura que não foram objeto desta pesquisa principalmente os 

decorrentes de todo o processo de cuidados relacionados com as infecções relacionadas 

à saúde como a higienização das mãos, a relação número de profissionais de 

saúde/paciente de risco, o treinamento adequado, a forma de higienizar a criança, etc. 

Analisou-se este processo quando se considerou o tempo de permanência na enfermaria 
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e o tempo de uso dos principais procedimentos invasivos e a terapêutica utilizada antes 

do aparecimento da diarréia ou até a alta.   

O uso de chupeta por lactentes em enfermarias de clínica pediátricas não esteve 

associado à diarréia nosocomial, embora tenha sido observada contaminação fecal nas 

amostras de chupeta colocadas em cultivo. O maior número de dias de uso de 

antimicrobianos foi fator de risco para a ocorrência da doença, havendo necessidade de 

avaliação rigorosa quanto à indicação e à duração do uso de antimicrobianos. O maior 

número de dias de utilização de oxigenoterapia por cateter nasal foi considerado fator de 

risco para o desfecho, estando provavelmente associado à manipulação do cateter pela 

mãe e/ ou profissional de saúde, durante a instalação e manutenção do mesmo em 

crianças clinicamente graves com instabilidade hemodinâmica. 
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4. Considerações Finais 

O uso de chupeta por lactentes hospitalizados em enfermarias de clínica 

pediátricas do IMIP não foi fator de risco para diarréia nosocomial, embora tenha sido 

observada contaminação fecal nas amostras de chupeta colocadas em cultivo. Os 

resultados do presente estudo permitem sugerir que medidas isoladas, como higienizar, 

desinfectar com solução de hipoclorito a 0,025%, como se faz com as mamadeiras no 

ambiente hospitalar, ou mesmo evitar o uso de chupetas, seriam ineficientes no combate 

à doença diarréica infecciosa nosocomial. Sugere-se que apenas lavagem da chupeta 

seja suficiente para sua utilização. Embora, seu uso seja combatido por alguns 

profissionais de saúde, devido sua associação com a diminuição do tempo de 

amamentação e aos efeitos deletérios provocados na saúde da criança, como problemas 

ortodônticos e fonoaudiólogos. 

A incidência de diarréia nas enfermarias da pediatria foi baixa, apesar de fatores 

como a duração do uso de antibioticoterapia e de oxigenoterapia por cateter nasal terem 

sidos apontados como risco para a doença. É admissível que a prescrição médica 

criteriosa e limitada, provavelmente reduzirá a ocorrência de diarréia nosocomial e, 

possivelmente, contribuirá para a redução de infecção relacionada à assistência à saúde 

dos lactentes enfermos. Nesse âmbito, torna-se necessário que os profissionais da 

equipe estejam atentos para as questões relacionadas à saúde do paciente de forma 

integral, voltado para as ações preventivas. 

A prevenção e o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde 

constituem grandes desafios atualmente. A higienização apropriada das mãos, uma 

medida simples, é considerada a mais importante para reduzir a transmissão de 

infecções nos serviços de saúde desde 1846, além de atender as exigências legais e 

éticas, concorre também para melhoria da qualidade no atendimento e na assistência ao 

paciente. Para prevenir a transmissão de microrganismos pelas mãos, três elementos são 

essenciais para esta prática: agente tópico com eficácia antimicrobiana, procedimento 

adequado ao utilizá-lo (com técnica adequada e no tempo preconizado) e adesão regular 

no seu uso (nos momentos indicados). As vantagens desta prática são inquestionáveis, 

desde a redução da morbidade e mortalidade dos pacientes até a redução de custos 

associados ao tratamento dos quadros infecciosos. 
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