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RESUMO 

Infecção hospitalar ou nosocomial é atualmente considerada um grande 

problema de saúde pública mundial e estão entre as principais causas do aumento 

nas taxas de morbidade e mortalidade. A grande problemática está na UTI (Unidade 

de Terapia Intensiva) onde o paciente está mais exposto a riscos de infecção devido 

ao seu estado imunológico e procedimentos ao qual foi submetido.  A 

multirresistência conferida aos microrganismos encontrados nestes ambientes vem 

ocorrendo por pressão seletiva devido à reutilização constante e/ou uso 

indiscriminado de antibióticos potentes, de amplo espectro, levando a índices 

elevados os óbitos causados por essas bactérias e consequentemente a escassez 

de drogas terapêuticas para o tratamento. O objetivo do trabalho será coletar 

amostras da microbiota de funcionários em uma Unidade de Terapia Intensiva de um 

hospital em Mogi Mirim – SP, isolar os microrganismos encontrados, identificá-los e 

testar o perfil de sensibilidade aos principais antimicrobianos.  As amostras 

coletadas foram submetidas à análise na Instituição de ensino Faculdades 

Integradas Maria Imaculada, Mogi Guaçu- SP e avaliadas posteriormente para 

identificação de possível transmissão de mecanismos de resistência entre 

microrganismos dentro da UTI. Foram avaliados até o presente momento a 

microbiota de nove funcionários e verificado o crescimento de Micrococcus sp, 

Streptococcus sp, Corynebacterium sp. e predomínio de Staphylococcus sp. O  

isolado das colônias de Staphylococcus sp foram submetidos a disco-difusão para 

oxacilina e todos (100%) apresentaram sensibilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Infecção nosocomial é atualmente considerada um grande problema de saúde 

pública mundial adquirida após a entrada do paciente em uma unidade hospitalar. 

Sua causa se deve a diversas intervenções terapêuticas ou invasivas. 

Mundialmente falando, as infecções nosocomiais estão entre as principais causas do 

aumento da morbidade e mortalidade, além do custo elevado que gera no setor da 

saúde do país devido ao tempo de interação do paciente. (DERELI et al., 2013) 

A transmissão dessas infecções se dá por três motivos: fonte de infecção, 

hospedeiro suscetível e meio de transmissão e pode ocorrer através de instrumentos 

contaminados, do contato interpacientes ou pela má higienização das mãos de 

funcionários da UTI, sendo este o mais preocupante dentre os meios de 



transmissão. Nesta situação, os funcionários atuam como vetores na disseminação 

de microrganismos multirresistentes. Essa multirresistência conferida aos 

microrganismos vem ocorrendo por pressão seletiva devido à reutilização constante 

e/ou uso indiscriminado de antibióticos potentes; de amplo espectro e 

quimioterápicos. (CAMARGO, TRABASSO, MEDEIROS, 2007). 

Outro fator importante que deve ser considerado nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, é a carência de recursos humanos e financeiros e 

de práticas de controle e prevenção da disseminação desses microrganismos. 

A grande problemática está relacionada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 

Neste local o paciente está mais exposto a riscos de infecção, levando em 

consideração sua condição clínica e a variedade de procedimentos invasivos 

realizados. Dessa forma, esses pacientes estão sujeitos a riscos de 5 a 10 vezes 

maior de adquirir infecção que aqueles internados em outras unidades. Além disso, 

muitas vezes, empregam-se antimicrobianos de amplo espectro como primeira 

escolha, e submetem-se os pacientes a tratamentos muito prolongados como 

medida preventiva para evitar possível infecção já que o mesmo encontra-se 

imunodeprimido. (LIMA, ANDRADE, HAAS, 2007). O trabalho irá abordar se há 

presença de microrganismos patogênicos nos funcionários de uma UTI, à qual 

espécie pertencem e sua sensibilidade aos antimicrobianos afim de conscientizar 

sobre o quão grave um erro humano como este pode ser e com base nisso, levantar 

as respectivas medidas profiláticas. 

 

OBJETIVOS 

Analisar o perfil de sensibilidade aos antibióticos dos principais 

microrganismos colonizadores da pele de funcionários da UTI. 

 

METODOLOGIA 

As amostras serão coletadas da região das mãos e parte posterior das 

orelhas de funcionários da UTI de um hospital localizado em Mogi Mirim-SP e 

submetidas à análise na Instituição de ensino Faculdade Maria Imaculada- Mogi 

Guaçu. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

Serão analisadas 30 amostras coletadas de funcionários da UTI de um 

hospital em Mogi Mirim-SP. A pesquisa avaliará o perfil de sensibilidade dos 

principais microrganismos presentes na microbiota destes funcionários. 

Os dados levantados pela presente pesquisa serão processados em tabelas e 

gráficos a fim de permitir sua análise e interpretação. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram avaliados até o presente momento a microbiota de nove funcionários 

onde apresentaram os respectivos microrganismos: nove (100%) apresentaram 

crescimento para Staphyloccocus aureus; oito (88,9%)  Staphylococcus 

epidermides; quatro (44,4%) de Micrococcus sp, dois (22%) de Streptococcus sp e 

quatro (44,4%) funcionários apresentaram também crescimento de Corynebacterium 

sp. Os isolados de Staphylococcus spp. foram submetidos a disco-difusão para 

oxacilina e todos (100%) apresentaram sensibilidade. 
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