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1. RESUMO 

 

Os micro-organismos estão presentes nos mais variados tipos de ambientes, desta 

forma, a resistência dos mesmos aos antibióticos devem ser levados em 

consideração em diversas áreas do ramo da saúde. Enterobacteriaceae são 

bactérias que habitam a flora intestinal e podem ocasionar patologias relacionadas 

ao desequilíbrio que o individuo pode apresentar. Este presente trabalho tem como 

objetivo a averiguação dos métodos de assepsia empregados pelo Hospital 

Universitário de Jundiaí, SP, investigando possível transmissão de Klebsiella sp, 

sabido que se trata de micro-organismo causador de infecções oportunistas e que 

apresentam grande resistência aos antimicrobianos utilizados na clínica médica. A 

coleta de material biológico foi realizada através da técnica de swab umedecido com 

solução fisiológica a partir do ambiente hospitalar e coleta de material dos 

profissionais da saúde envolvidos com o tratamento dos pacientes hospitalizados. A 

partir dos resultados obtidos, observar se os métodos de assepsia empregados pelo 

hospital são eficazes como prevenção. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Klebsiella spp é um gênero da família das Enterobacteriaceae, organismo 

gram-negativo, anaeróbio facultativo, fermentador de lactose e oxidase negativa, é 

possível o crescimento nos meios de cultura mais comuns. O indivíduo pode adquirir 

a infecção de forma endógena ou exógena através do contato, pois este gênero 

possui a característica de ser capaz de sobreviver até mesmo nas superfícies 

corpóreas (MIMS et al., 1999). Klebsiella spp de modo generalizado pode possuir 

endotoxina, fimbrias ou outras adesinas, um fator importante, seria a presença de 

capsulas que são capazes de inibir a fagocitose (MIMS et al., 1999). As 

Enterobactérias normalmente são detectadas em qualquer amostra clínica, sendo os 

gêneros mais encontrados: Escherichia spp, e Klebsiella spp (MARTINS, PICOLI, 

2011). 

O controle de infecções dentro dos hospitais é de extrema importância para 

determinar os mecanismos de resistência das bactérias presentes no meio 



(OLIVEIRA  et al., 2011). O ambiente hospitalar é ideal para transferência dos genes 

de resistência, sendo assim, os métodos empregados de assepsia devem ser 

realizados periodicamente nas instalações do hospital para evitar possíveis 

contaminações entre pacientes e funcionários. Isto posto, o objetivo desta pesquisa 

é verificar a presença de Klebsiella spp em ambiente hospitalar, e os procedimentos 

adotados pelo Hospital Universitário de Jundiaí, SP, quanto à questão de 

higienização e assepsia de uma forma eficiente. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente tem como objetivo inicial a tentativa de isolamento de Klebsiella 

spp no ambiente de setores hospitalares mais relevantes e coleta de material 

biológico de profissionais da saúde envolvidos no tratamento dos pacientes. Caso os 

resultados obtidos forem negativos, verificar a eficácia dos métodos de assepsia do 

Hospital Universitário para confirmar a inexistência do agente Klebsiella spp e as 

especificações dos protocolos adotados pelos responsáveis da limpeza do hospital. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A partir das amostras coletadas através de swab umedecido, foram verificado 

presença de Klebsiella sp através de crescimento em ágar MacConkey (Difco), caldo 

BHI (Difco) e provas Bioquimicas (Citrato, TSI e Motilidade). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A primeira etapa da coleta consistiu em locais distintos de cada setor hospitalar 

através da técnica de sedimentação simples (abertura das placas durante período 

de 15 minutos) e através de esfregaço com swab estéril utilizando ágar MacConkey. 

O primeiro setor visitado para coleta foi à recepção, local onde permanece uma 

grande quantidade de pacientes, sendo o swab coletado do balcão, a recepção foi o 

único local onde a coleta da amostra da maçaneta não foi realizada. Os outros locais 

de coleta com o swab foram respectivamente: Pronto Socorro, UTI Adulto e um Leito 

Vazio. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 e 48 horas em estufa 



bacteriológica. Caso os resultados se apresentem negativos será realizada uma 

segunda coleta das mãos de alguns profissionais.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Na primeira etapa do processo foi verificado crescimento bacteriano apenas na 

amostra do balcão de Recepção. As mesmas foram repicadas para as provas 

bioquímicas e incubadas a 37ºC por 24 horas e 48hs. Após incubação, as provas 

bioquímicas foram negativas para Klebsiella spp, tratando-se de bactérias aeróbicas 

estritas. Após a conclusão dos resultados negativos ambientais, uma nova coleta 

será realizada no hospital, desta vez, coletando da mão de 10 profissionais da saúde 

que trabalham na instituição em questão. Com um swab estéril e umedecido com 

solução fisiológica, serão coletadas amostras das mãos dos pacientes. O material 

será previamente semeado em caldo BHI e incubado a 37ºC por 24horas. 

Constatado o crescimento pelo aspecto turvo do meio, o mesmo, será repicado para 

o ágar MacConkey Se o crescimento for positivo, as colônias serão repicadas para 

as provas bioquímicas. 
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