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Prevalência da contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas do
serviço de hemoterapia de um hospital universitário em Goiânia-GO
Prevalence of bacterial contamination in platelet concentrates from the hemotherapy service of a
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Resumo

Embora a transmissão de microrganismos pela transfusão de
sangue seja conhecida há mais de meio século, a contaminação
bacteriana dos hemocomponentes, principalmente dos concentra-
dos de plaquetas, permanece como um problema de saúde pública.

Este estudo objetivou avaliar a prevalência da contaminação
bacteriana, além de isolar e identificar os microrganismos encon-
trados em concentrados de plaquetas randômicas (CPR) do servi-
ço de hemoterapia de um hospital universitário de Goiânia-GO,
no período de novembro de 2004 a maio de 2005.

Foram analisadas 2 mil amostras de CPR colhidas entre o dia
da doação (Dzero) e o quinto dia de armazenamento (D5). As cultu-
ras foram realizadas em pools contendo de duas a dez amostras de
unidades de CPR em frascos contendo caldo infusão cérebro e cora-
ção (BHI), incubados a 37ºC por até sete dias e subcultivados em
ágar chocolate para o isolamento de microrganismos. Nos casos de
positividade de um pool, a cultura foi realizada individualmente
com todas as amostras daquele pool. As bactérias isoladas foram
identificadas por testes bioquímicos e enzimáticos e pelo sistema
automatizado de identificação de bactérias MicroScan® (Dade
Behring – West Sacramento, California, USA), utilizando-se kits
Pos-Combo 21 e Neg-Combo 32 e leitora autoSCAN4®.

Foram detectadas oito amostras positivas de CPR, resultan-
do em prevalência de 0,4% (IC 95% = 0,31 < µ < 0,49). Os micror-
ganismos isolados foram: cinco (62,5%) bastonetes Gram-negati-
vos (três Acinetobacter iwoffi, um Enterobacter intermedium e uma
Serratia phymuthica), dois (25%) cocos Gram-positivos (um
Staphylococcus haemolitycus e um Staphylococcus hominis), e um
(12,5%) bacilo Gram-positivo (Bacillus sp).

 A prevalência de 0,4% para contaminação bacteriana em con-
centrados de plaquetas a serem utilizados mostra potencial risco de
transmissão bacteriana aos pacientes, o que representa um proble-
ma de saúde pública. Quanto aos microrganismos contaminantes,
observou-se predomínio (62,5%) de bactérias Gram-negativas.
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Abstract

Although the transmission of microorganisms by blood
transfusion has been described for more than half a century, bacterial
contamination of blood components, mainly platelet concentrates,
remains a public health problem.

This study aimed at evaluating the prevalence of
microbiological contamination and also isolate and identify the
microorganisms found in random donor platelets (RDP) in the
hemotherapy service of a university hospital of Goiânia, Brazil,
between November 2004 and May 2005.

Two thousand samples of RDP were collected with the
storage time ranging from the day of the donation (Dzero) to the
fifth day of storage (D5). Cultures were performed in pools of two
to ten units in bottles with brain heart infusion (BHI), incubated at
37ºC for up to 7 days and sub cultivated in chocolate agar to isolate
the microorganisms. In cases of a pool bring positive, the culture
was individually performed for all the samples of that pool. The
isolated bacteria were identified by enzymatic and biochemical tests
and by a MicroScan® automated bacterial detection system (Dade
Behring - West Sacramento, California, USA), using Pos-Combo 21
and Neg-Combo 32 kits and the reader autoSCAN4® reader.

Eight positive samples were detected, resulting in a prevalence
of 0.4% (95%CI = 0.31 < µ < 0.49). Isolated microorganisms were:
five (62.5%) Gram-negative rods (three Acinetobacter iwoffi, one
Enterobacter intermedium and one Serratia phymuthica), two (25%)
Gram-positive coccus (one Staphylococcus hominis and one
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Staphylococcus haemolitycus) and one (12.5%) Gram-positive
bacillus (Bacillus sp).

The prevalence of 0.4% of bacterial contamination in platelet
concentrates shows a potential risk of bacterial transmission to
patients, thereby representing a public health problem. Regarding
the contaminant microorganisms, a predominance of Gram-negative
agents was observed (62.5%).

Key words:  Hemotherapy; microorganism; platelet
concentrates; contamination.


