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RESUMO 
 

As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem um grave problema de saúde pública 

que vêm gerando um aumento na morbidade, mortalidade e no tempo de internação dos paci-

entes. O âmbito hospitalar oferece um grande reservatório de agentes virulentos e oportunistas, 

que muitas vezes apresentam resistência à maioria dos antimicrobianos. O objetivo deste estudo 

foi analisar as características demográficas e clínicas de pacientes internados em um hospital 

filantrópico, através da solicitação de exames culturais do trato respiratório, bem como carac-

terizar os microrganismos isolados e seu perfil de resistência. Estudo observacional, transversal 

e prospectivo, realizado em um hospital da Região do Vale do Rio Pardo, no período de setem-

bro a outubro de 2021. Foram coletadas informações referentes ao paciente e sua internação, 

como também o agente responsável pela infecção e seu perfil de resistência. O estudo consistiu 

em 26 pacientes e 39 amostras do trato respiratório inferior (TRI), sendo 27 positivas com cres-

cimento microbiano. A média de idade era de 64 anos, o sexo predominante foi o masculino 

(57,7%) e 88,5% dos participantes utilizavam auxílio de ventilação mecânica. Todos os pesqui-

sados apresentavam ao menos um tipo de comorbidade, sendo a cardiovascular a mais recor-

rente, acometendo 50,0% deles. Em relação aos microrganismos encontrados, os mais frequen-

tes foram Enterobacter spp. (21,1%), seguido de Stenotrophomonas maltophilia (13,2%) e 

Candida spp. (13,2%). Quanto ao perfil de resistência, 30,3% dos isolados apresentaram resis-

tencia a 3 ou mais classes diferentes de antibióticos, 25,9% foram classificados como prováveis 

beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) e 11,1% como prováveis produtores de carbape-

nemase.   

 

Palavras-chave: Infecção Hospitalar. Infecções do Trato Respiratório. Resistência Microbiana 

a Antibióticos. 

 

ABSTRACT 

 

Infections related to health care are a serious public health problem that has generated an in-

crease in morbidity, mortality and in the time of pacient’s hospitalization. The hospital envi-

ronment offers a large reservoir of virulent and opportunistic agents, which are often resistant 

to most antimicrobials. The objective of this study was to analyze the demographic and clinical 

characteristics of patients admitted to a philanthropic hospital who were asked for cultural tests 

of the respiratory tract, as well as to characterize the isolated microorganisms and their resis-

tance profile. Observational, cross-sectional and prospective study, carried out in a hospital in 

the Vale do Rio Pardo Region, from September to October of 2021. Information were collected 

regarding the patient and his hospitalization, as well as the agent responsible for the infection 

and his resistance profile. The study consisted of 26 patients and 39 TRI samples, 27 of which 

were positive with microbial growth. The average age was 64 years, the predominant sex was 

male (57.7%) and 88.5% of the participants used mechanical ventilation. All respondents had 

at least one type of comorbidity, cardiovascular being the most recurrent, affecting 50.0% of 

them. Regarding the microorganisms found, the most frequent were Enterobacter spp. (21.1%), 

followed by Stenotrophomonas maltophilia (13.2%) and Candida spp. (13.2%). As for the bac-

terial resistance, 30.3% of the isolates were resistant to 3 or more different classes of antibiotics, 

25.9% were classified as probable ESBL and 11.1% as probable producers of carbapenemase. 

 

Keywords: Hospital Infection. Respiratory Tract Infections. Antimicrobial Resistance.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam uma complicação grave em 

pacientes hospitalizados e ambulatoriais, que vem aumentando nos últimos anos e gerando uma 

elevada taxa de morbidade e mortalidade de pacientes. As infecções do trato respiratório, além 

de muito frequentes, são uma das principais responsáveis por essa significativa morbimortali-

dade, sendo consideradas a terceira causa mundial de morte em adultos, e tendo a pneumonia 

como grande representante. Embora esta patologia seja uma preocupação especial para idosos 

e aqueles com doenças crônicas, ela pode acometer pessoas jovens e saudáveis também (SBPT, 

[S.d]; MARTINS, 2008; MENDES, 2003; SANTOS 2006). 

A cada ano, a resistência microbiana se torna um tema mais relevante à medida que sur-

gem novas cepas multirresistentes. O aumento da incidência de infecções bacterianas resisten-

tes a antibióticos, adquiridas tanto na comunidade quanto no âmbito hospitalar, tem chamado a 

atenção da comunidade de saúde. Doenças tratadas erroneamente com essa classe medicamen-

tosa e pessoas que não seguem o tratamento prescrito adequadamente, podem estar contribuindo 

para o aumento da incidência e o surgimento dessas bactérias multirresistentes (CAUMO et al, 

2010). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019, havia cerca de 700 

mil mortes anuais no mundo provocadas por bactérias multirresistentes. Naquele ano, estimava-

se que, até 2050, mais de 10 milhões de mortes ocorreriam anualmente em decorrência ao uso 

indiscriminado de antimicrobianos, que, consequentemente, levam à resistência bacteriana aos 

antibióticos.  

Diante do exposto, a proposta do estudo foi avaliar a prevalência de microrganismos as-

sociados a infecções do trato respiratório inferior e verificar o perfil de resistência dos isolados 

encontrados.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a prevalência de infecções respiratórias do trato respiratório inferior em pacien-

tes internados em um hospital filantrópico na região do Vale do Rio Pardo, e identificar os 

microrganismos responsáveis por causar a infecção. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar as características demográficas e clínicas de pacientes internados no hospital 

que receberam solicitação de exames culturais; 

b) Caracterizar os microrganismos isolados de amostras do trato respiratório inferior dos 

pacientes; 

c) Analisar o perfil de resistência dos isolados encontrados aos principais antimicrobia-

nos utilizados no âmbito hospitalar.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Infecção hospitalar 

 

As infecções hospitalares, intituladas infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), 

fazem parte dos eventos adversos mais frequentes relacionados à assistência à saúde. Atual-

mente, as IRAS constituem um grave problema de saúde pública a nível mundial, causam au-

mento na morbidade, na mortalidade e no tempo de internação dos pacientes. Também, acarre-

tam mudança nos padrões de resistência microbiana, e consequentemente, elevação nos custos 

assistenciais (SANTOS, 2006). Conforme a Portaria 2.616, de 12 de maio de 1998, define-se 

como infecção hospitalar:  

 
Aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação 

ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hos-

pitalares. [...] quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não 

houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da interna-

ção, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se 

apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão. São também conven-

cionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 (setenta e duas) ho-

ras da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticas, 

realizados durante este período. As infecções no recém-nascido são hospitalares, com 

exceção das transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas a bolsa rota 

superior a 24 (vinte e quatro) horas (BRASIL, 1998). 

 

Sabe-se que os riscos para a aquisição de uma infecção dentro do hospital estão associa-

dos ao aumento na frequência do uso de procedimentos invasivos, drogas que diminuem a re-

sistência do hospedeiro, como os imunossupressores, aumento da idade da população e falta de 

conscientização de alguns profissionais de saúde em prestar uma assistência segura e livre de 

riscos (TURRINI, 2000). Entretanto, existem IRAS que podem ser evitadas, e outras não, sendo 

caracterizadas como infecções preveníveis e infecções não preveníveis. 

Segundo Pereira et al. (2005), infecções preveníveis são aquelas em que se pode interferir 

na cadeia de transmissão dos microrganismos. A interrupção dessa cadeia pode ser alcançada 

através de medidas eficazes e boa prática profissional, como a lavagem das mãos, o processa-

mento dos artigos e superfícies, a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e a 

observação das medidas de assepsia. Já as infecções não preveníveis são aquelas que ocorrem 

independente da adoção ou não de medidas de controle e precauções. Essas infecções podem 

se originar a partir da microbiota humana normal, quando ocorre um desequilíbrio com os me-

canismos de defesa do hospedeiro. Esse desequilíbrio pode acontecer por diversos motivos, 
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sejam eles por conta da própria patologia de base do internado, ou até mesmo no caso de paci-

entes imunologicamente comprometidos. 

Estas infecções preveníveis mais especificamente podem estar associadas às falhas no 

processo da assistência, em especial no processo de esterilização, preparo de medicações pa-

renterais e na execução de procedimentos invasivos, elevando significativamente o risco de 

aquisição das infecções para os pacientes (ANVISA, 2004 apud AZEVEDO, 2008). Ainda, 

Félix (2014) afirma que “o fato de existir infecções evitáveis, exige da equipe de saúde e das 

instituições, responsabilidade ética, técnica e social no sentido de prover os serviços e os pro-

fissionais de condições de prevenção, que é inerente ao processo de cuidar”. 

 

3.2 Infecção do trato respiratório inferior (TRI) 

 

As infecções do trato respiratório, além de corriqueiras, são responsáveis por significativa 

morbimortalidade, sendo consideradas a terceira causa mundial de morte em adultos, e tendo a 

pneumonia como grande representante. Seu elevado índice de mortalidade se dá, em parte, de-

vido à virulência dos microrganismos, à resistência destes aos antimicrobianos e à doença sub-

jacente do paciente. A potencial influência das infecções bacterianas concomitantes às infec-

ções virais também é um fator importante no quesito de extensão e gravidade da doença, pois 

as infecções virais respiratórias predispõem a coinfecção pulmonar bacteriana secundária, visto 

que os vírus danificam a camada de células epiteliais da árvore traqueobrônquica, aumentado 

assim a aderência bacteriana (FINELLI et al., 2008; MENDES et al., 2003; SBPT, [S.d]; 

TRAN, 2013). 

Embora esta patologia seja uma preocupação especial para idosos e aqueles com doenças 

crônicas, ela pode acometer pessoas jovens e saudáveis também. Em unidades de terapia inten-

siva (UTI), a pneumonia associada à ventilação (PAV) é a infecção nosocomial mais comum, 

aumentando o risco da infeção de 1% a 3% a cada dia de ventilação mecânica. Quando compa-

rada a outras infecções nosocomiais, como as do trato urinário e pele, nas quais a mortalidade 

varia de 1% a 4%, a PAV passa a ser um importante preditor de mortalidade, que varia de 24% 

a 50%, chegando a mais de 70% quando a pneumonia é causada por microrganismos multirre-

sistentes (MARTINS et al, 2008; TEIXEIRA et al, 2004). 

Devido a suas diferentes causas e também ao tempo necessário para se estabelecer um 

diagnóstico microbiológico preciso, muitas vezes o tratamento destas infecções é iniciado em-

piricamente. O aumento da resistência aos antimicrobianos entre os microrganismos mais fre-

quentemente isolados é um grande problema e vem aumentando significativamente na América 
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Latina, inclusive no Brasil. Dentre os patógenos mais isolados, estão o Enterobacter, Escheri-

chia coli, espécies da Klebsiella, Proteus, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus (MARTINS et al., 2008; MENDES et al., 2003). 

 

3.3 Microrganismos de importância clínica associados a infecções hospitalares 

 

As doenças infecciosas são geralmente ocasionadas por microrganismos que invadem o 

corpo humano e se multiplicam. Em virtude do estado debilitado dos pacientes, o risco de de-

senvolvimento de uma infecção microbiana de âmbito hospitalar é aumentado. Este ambiente 

oferece um grande reservatório de agentes virulentos, oportunistas, e que muitas vezes apresen-

tam resistência à maioria dos antimicrobianos. Como mencionado pela ANVISA (2004b), os 

patógenos responsáveis pelas IRAS podem ser transmitidos por via endógena, quando acontece 

pela própria flora do paciente, ou então por via exógena. Esta última tem como veículo as mãos, 

secreção salivar, fluidos corporais, ar e outros materiais que possam estar contaminados, como 

equipamentos e instrumentos utilizados para os procedimentos médicos. Muitos destes proce-

dimentos são invasivos, o que pode elevar o risco dessas infecções. 

 

3.3.1 Bacilos Gram-negativos fermentadores – Enterobactérias  

 

A família Enterobacteriaceae é constituída por um grande grupo de bacilos Gram-nega-

tivos (BGN), classificados atualmente em 44 gêneros, 176 espécies e quatro grupos entéricos 

ainda não nomeados. Devido à importância médica que muitas enterobactérias apresentam, um 

grande número de espécies já foi caracterizado, e muitos gêneros e espécies já foram definidas. 

Todavia, possuem uma similaridade genética que gera certa dificuldade na sua diferenciação, 

por isso, em laboratórios clínicos a identificação geralmente é baseada na análise combinada de 

um grande número de testes diagnósticos. São bactérias caracterizadas como BGN, não espo-

rulados e com motilidade variável. Seu crescimento pode acontecer tanto na presença ou au-

sência de oxigênio, e a temperatura ideal de incubação seria em torno de 35ºC. Este grupo de 

bactérias representam 80% ou mais de todos os Gram-negativos de importância clínica isolados 

na rotina microbiológica e muitas espécies são patogênicas para o homem, causando vários 

tipos de doenças (ANVISA, 2013; MADIGAN et al., 2016).  

As principais responsáveis pelas IRAS são a Escherichia coli, Klebsiella spp., Entero-

bacter spp., Proteus spp., Providencia spp., Morganella spp., Citrobacter spp., Salmonella 
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spp., Shigella spp. e Serratia spp. Dentre estas, as que mais prevalecem são E. coli, Klebsiella 

spp. e Enterobacter spp. (ANVISA, 2013). 

 

3.3.1.1 Enterobacter spp. 

 

O gênero Enterobacter inclui BGN anaeróbios facultativos de 2 milímetros de compri-

mento, que fermentam a lactose, produzindo ácido e gás. São bactérias com motilidade positiva 

devido aos seus flagelos peritríquios e pertencem à família Enterobacteriaceae. Até o momento 

22 espécies foram encontradas e incluídas neste gênero. São bactérias comensais naturais da 

microbiota humana e animal, podendo também ser encontradas no solo, esgoto e água (REGLI, 

LAVIGNE e PAGES, 2019). 

Infecções associadas ao Enterobacter estão nitidamente relacionadas à hospitalização, 

especialmente a procedimentos invasivos, como cateterismo intravenoso, intubação respiratória 

e manipulações do trato urinário. As endotoxinas presentes em sua parede celular estão envol-

vidas na patogênese do choque séptico causado por esses organismos. Duas espécies predomi-

nam como causa de infecções humanas em vários órgãos: E. cloacae e E. aerogenes. Elas re-

presentam as espécies mais frequentemente isoladas descritas em infecções clínicas, principal-

mente em pacientes imunocomprometidos e internados na UTI, devido ao seu comportamento 

como patógeno oportunista e sua alta resistência aos antibióticos (LEVINSON, 2010; REGLI, 

LAVIGNE e PAGES, 2019). 

 

3.3.1.2 Escherichia coli 

 

Fazendo parte dos BGN facultativos fermentadores de lactose, a espécie bacteriana Es-

cherichia coli é um dos habitantes mais comuns do trato intestinal de seres humanos e prova-

velmente é o organismo mais conhecido da microbiologia. Sua presença no intestino é benéfica, 

uma vez que auxilia na produção de certas vitaminas e participa da digestão de alimentos que 

não seriam digeridos sem sua presença. Normalmente, a E. coli é um microrganismo inofensivo. 

Entretanto, algumas linhagens podem ser patogênicas com base no tipo de toxina que produzem 

e nas doenças específicas que acarretam. Elementos genéticos móveis podem transformar a 

bactéria em um patógeno altamente adaptado, capaz de causar uma variedade de doenças, como 

a gastroenterite, infecções do trato urinário, corrente sanguínea e do sistema nervoso central. 

Dentre as E. coli patogênicas, se destacam: E. coli enteropatogênica, E. coli enteroinvasiva, E. 
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coli enteroagregativa, E. coli entero-hemorrágica, e E. coli enterotoxigênica, sendo designadas, 

respectivamente, de EPEC, EIEC, EAEC, EHEC e ETEC (TORTORA, 2017). 

A E. coli entero-hemorrágica (EHEC) também é conhecida como E. coli produtora de 

toxina Shiga (STEC). Essas linhagens produzem verotoxina, uma enterotoxina similar à toxina 

Shiga, produzida por Shigella dysenteriae. A STEC mais abundante é a E. coli O157:H7, en-

contrada nos intestinos de bovinos saudáveis, sendo introduzida nos alimentos de seres huma-

nos por meio da carne contaminada, durante o abate e processamento, com conteúdo intestinal 

dos animais. Quando um indivíduo ingere alimento ou água contaminado com STEC, a bactéria 

infecta o intestino delgado, onde irá se desenvolver e produzir verotoxina, gerando diarreia 

sanguinolenta e iniciando alguns sinais de insuficiência renal (MADIGAN et al., 2016). 

  

3.3.1.3 Klebsiella pneumoniae 

 

Klebsiella pneumoniae é uma bactéria com relevância crescente nas infecções hospitala-

res e na condição de patógeno oportunista. Comumente causa infecções em pacientes imu-

nocomprometidos, provocando infecções nosocomiais, especialmente pneumonia, bacteremia 

e infecção do trato urinário. Pertencente ao grupo das bactérias Gram-negativas, é um bacilo 

fermentador facultativo, imóvel e de espessa cápsula polissacarídica, o que confere a suas co-

lônias um aspecto mucoide marcante. Podem estar presentes no meio ambiente, como água e 

solo, nos animais, sendo também frequentemente encontrado em nosso intestino grosso. Ainda, 

sua cápsula polissacarídica previne a fagocitose e permite a adesão e a colonização da bactéria 

ao trato respiratório dos seres humanos (LEVINSON, 2010; WANG et al, 2020). 

Tem sido relatado surtos hospitalares provocados por bactérias multirresistentes a anti-

bióticos, como cepas de K. pneumoniae produtoras de β-lactamase de espectro estendido (ex-

tended-spectrum beta-lactamases - ESBL), e cepas produtoras de enzima carbapenemase, de-

nominadas KPC (K. pneumoniae carbapenemase). Sua importância se traduz pelas limitações 

terapêuticas apresentadas e pelo significativo impacto na prática clínica, por esses microrganis-

mos estarem relacionados a altas taxas de morbidade, mortalidade e tratamento hospitalar one-

roso (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015). 

 

3.3.2 Bacilos Gram-negativos não fermentadores 

 

Os Bacilos Gram-negativos não fermentadores são de grande importância clínica nos ca-

sos de infecção hospitalar. Ainda que sua manifestação seja menor quando comparada a outros 
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agentes etiológicos, geralmente apresentam resistência intrínseca a uma extensa classe de anti-

bióticos e são capazes de causar graves infecções. Seu habitat natural é o meio ambiente, e em 

hospitais são comumente isolados de água de torneira, soros, nebulizadores, respiradores e ca-

teteres em geral (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015). 

Segundo a ANVISA (2013), são classificados como “microrganismos aeróbios, não es-

porulados, que se caracterizam por serem incapazes de utilizar carboidratos como fonte de ener-

gia através de fermentação, degradando-os pela via oxidativa”. 

 

3.3.2.1 Pseudomonas aeruginosa 

 

O gênero Pseudomonas é caracterizado como bacilo Gram-negativo, aeróbio, não espo-

rádico e com motilidade através da presença de flagelos polares. Podem ser encontrados isola-

dos, aos pares ou em pequenas cadeias. A maioria dos membros do gênero são saprófitos, es-

tando amplamente distribuídos no solo e água. Além disso, são capazes de sobreviver em qual-

quer ambiente úmido, podendo crescer em resíduos de matéria orgânica incomuns, como filmes 

de sabão ou adesivos selantes. Em humanos, colonizam regiões úmidas da pele, incluindo as 

axilas, regiões anogenital, e ouvidos externos. Várias espécies desse gênero são patogênicas, 

porém a mais proeminente do grupo é a Pseudomonas aeruginosa (JAGGI, 2013; MADIGAN 

et al, 2016). 

A P. aeruginosa é encontrada frequentemente nas infecções nosocomiais em decorrência 

de cateterizações, traqueostomias, punções lombares e infusões intravenosas, sendo geralmente 

isolada de pacientes tratados com agentes imunossupressores por um tempo prolongado. Essa 

espécie não é um patógeno obrigatório, mas sim oportunista, que pode crescer dentro de um ser 

humano sem provocar doença até que a bactéria forme um biofilme capaz de superar o sistema 

imune do hospedeiro, iniciando quadros infecciosos em indivíduos imunodeprimidos. Também, 

é um patógeno comum em pacientes submetidos a tratamentos por queimaduras graves, lesões 

traumáticas de pele e pacientes com fibrose cística (MADIGAN et al, 2016; TORTORA, 2017). 

As Pseudomonas são naturalmente resistentes a diversos antibióticos amplamente utili-

zados, o que pode dificultar a terapêutica. Essa resistência se dá pela presença de um plasmídeo 

de resistência transferível (plasmídeo R), em que os genes codificam proteínas que detoxificam 

vários antimicrobianos ou os bombeiam para fora da célula. Dentre os antibióticos disponíveis 

para seu tratamento, a polimixina é eficaz contra P. aeruginosa e pode ser utilizada dependendo 

das condições médicas do paciente, haja visto que é um medicamento de alta toxicidade (TOR-

TORA, 2017). 
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3.3.2.2 Acinetobacter baumannii 

  

Previamente denominados Mima polimorpha e Herellea vaginicola, o gênero Acineto-

bacter é caracterizado como cocobacilos Gram-negativos, não esporulados, não fermentadores 

da glicose, aeróbios estritos, oxidase e motilidade negativos, geralmente se apresentando aos 

pares e estão amplamente distribuídos no solo e na água. Esses organismos são patógenos opor-

tunistas que prontamente colonizam pacientes cujas defesas encontram-se comprometidas. A 

espécie mais isolada de infecções humanas é Acinetobacter baumannii. Esta espécie pode afetar 

membranas mucosas ou áreas da pele expostas a acidentes ou ferimentos. Quando a infecção 

por esse microrganismo não for tratada, pode evoluir para uma septicemia e morte. Em pacien-

tes hospitalizados por um longo período de tempo e que apresentam fatores predisponentes, o 

principal local de colonização e infecção é o trato respiratório, sistema nervoso central, trato 

urinário e a pele (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015). 

Com frequência, algumas cepas mostram-se multirresistentes aos antimicrobianos comer-

cialmente disponíveis, o que dificulta o tratamento da infecção e pode resultar em uma alta e 

incomum taxa de mortalidade. Uma das características mais marcantes do A. baumannii é sua 

capacidade de desenvolver mecanismos de resistência múltipla contra as principais classes de 

antibióticos, por conta de sua facilidade de produzir enzimas beta-lactamases e transferases. O 

antibiograma deve ser realizado para auxiliar qual o melhor antibiótico para o tratamento, e, 

nos casos de multirresistência, a escolha terapêutica é a colistina (BROOKS et al, 2014). 

 

3.3.2.3 Stenotrophomonas maltophilia 

 

Stenotrophomonas maltophilia, previamente denominada Pseudomonas maltophilia e 

posteriormente renomeada Xanthomonas maltophilia, atualmente é a única espécie pertencente 

ao grupo Stenotrophomona. É um microrganismo amplamente difundido no meio ambiente que 

se tornou um importante patógeno oportunista associado à colonização e infecção nosocomial. 

Perdendo apenas para Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, atualmente é con-

siderado o terceiro bacilo Gram-negativo não fermentador de maior importância clínica em in-

fecções hospitalares (GARCIA et al, 2002; RODRIGUES, GOIA e ROSSI, 2011). 

S. maltophilia é intrinsecamente resistente a uma infinidade de agentes antimicrobianos 

que limitam severamente as terapias antimicrobianas padrão empíricas comumente usadas. De-

vido à baixa resistência ao sulfametoxazol, esse é o antibiótico de escolha para a terapia utili-

zada em todo o mundo (TOLEMAN, 2007). 
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3.3.3 Cocos Gram-positivos 

 

Existem dois gêneros de cocos Gram-positivos de importância médica, sendo eles o Sta-

phylococcus e o Streptococcus. Ambos são imóveis, não formam esporos e representam dois 

dos mais importantes patógenos humanos. Sua diferenciação se dá pela morfologia das colônias 

microscopicamente e pela produção de catalase, sendo o Staphylococcus um coco Gram-posi-

tivo que se apresenta como agrupamentos e produz catalase, e o Streptococcus um coco Gram-

positivo que se apresenta em forma de cadeias e não produz catalase (LEVINSON, 2010). 

 

3.3.3.1 Staphylococcus aureus 

 

Este grupo de bactérias pode acometer tanto crianças quanto adultos. O Staphylococcus 

aureus pode causar doenças inflamatórias piogênicas, como endocardite, osteomielite e artrite 

séptica, assim como doenças não piogênicas mediadas por exotoxinas, como a síndrome do 

choque tóxico, síndrome da pele escaldada e intoxicação alimentar. É um coco catalase e coa-

gulase positiva que geralmente apresenta β-hemólise (BROOKS et al, 2014). 

De acordo com a ANVISA (2013), este grupo de bactérias pode colonizar indivíduos 

sadios desde a amamentação, podendo estar presente na nasofaringe, ocasionalmente na pele e 

raramente na vagina. A partir desses locais, o S. aureus pode contaminar a pele e membranas 

mucosas do paciente, objetos inanimados ou outros pacientes por contato direto ou por aerossol, 

ocasionando infecções letais por conta dos fatores de virulência ou através de resistência aos 

antimicrobianos atualmente utilizados.  

Garoy et al. (2019) diz que, atualmente, uma das grandes preocupações é o surgimento 

de cepas de S. aureus resistentes à meticilina (MRSA). Estas cepas são produtoras de uma en-

zima chamada β-lactamase, responsável por destruir os anéis e desativar as propriedades anti-

bacterianas da molécula, causando a resistência aos antibióticos β-lactâmicos. Quando compa-

rados às cepas sensíveis à meticilina (MSSA), o MRSA apresenta maior risco de morbidade e 

mortalidade aos pacientes. 

 

3.3.3.2 Staphylococcus coagulase-negativa 

 

Os Staphylococcus coagulase-negativa pertencem ao gênero Staphylococcus spp., que é 

composto atualmente por 37 espécies. São bactérias que constituem a microbiota da pele e 
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membranas mucosas de humanos e outras espécies animais. São colonizadores que normal-

mente estão em simbiose com seu hospedeiro. No entanto, quando entram em contato com o 

tecido humano através de traumas da barreira cutânea, podem adquirir potencial patogênico. 

Em virtude de se apresentarem de forma comensal na pele, muitos médicos e laboratórios sen-

tem dificuldade em distinguir isolados contaminantes de isolados significantes/infectantes. 

(ALTERTHUM e TRABULSI, 2015; ANVISA, 2013). 

O S. epidermidis é o principal Staphylococcus coagulase-negativa encontrado em amos-

tras clínicas. As infecções causadas por este microrganismo são bastante variadas e incluem 

bacteremias, infecção de válvulas cardíacas, infecção de próteses de válvulas cardíacas, oste-

omielites, pioartrites, peritonites durante processos de hemodiálises ambulatoriais, mediastini-

tes, prostatites, infecção de marcapassos permanentes, cateteres intravasculares, líquido cefa-

lorraquidiano, uma grande variedade de aparelhos ortopédicos e infecções do trato urinário, 

entre outras (BANNERMAN, 2003 apud PONTES, 2009). 

 

3.3.3.3 Streptococcus pyogenes 

 

Os Streptococcus são divididos em dois grupos de espécies relacionadas: o subgrupo pyo-

genes, caracterizado pelo Streptococcus pyogenes, e o subgrupo viridans, caracterizado pelo 

Streptococcus mutans. O S. pyogenes pode causar dores de garganta, febre escarlatina, infec-

ções de pele (como a erisipela), osteomielite, entre outras doenças. A principal forma de dife-

renciação destes grupos é a hemólise em ágar sangue. Espécies que produzem os fatores de 

virulência estreptolisina O ou S formam colônias circundadas por uma grande área de hemólise 

total de hemácias (β-hemólise). Sendo assim, a β-hemólise é uma ferramenta de diagnóstico de 

Streptococcus do subgrupo pyogenes (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015). 

 

3.3.3.4 Enterococcus spp. 

  

Enterococcus são um gênero de bactérias do grupo D de Lancefield. São cocos Gram-

positivos que se apresentam isolados, aos pares, ou em cadeias curtas. São catalase negativa, 

anaeróbicos facultativos e crescem bem em ágar sangue, podendo apresentar alfa, beta ou gama 

hemólise. Existem pelo menos 37 espécies, porém menos de um terço está associado a doenças 

humanas. O Enterococcus faecalis é o mais comum, e é responsável por 85 a 90% das infecções 

enterocócicas, enquanto o Enterococcus faecium causa 5 a 10%. Esses microrganismos podem 

apresentar resistência intrínseca e adquirida aos antibacterianos, são bastante persistentes no 
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âmbito hospitalar e, apesar de serem considerados apenas comensais e de baixo potencial pato-

gênico, exibem vários fatores de virulência, principalmente quando se trata da espécie E. fae-

calis (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015; BROOKS et al, 2014).  

Atualmente, o Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) é um importante patógeno 

causador de infecções nosocomiais, não havendo terapia antibiótica confiável para esses mi-

crorganismos. Fármacos experimentais vêm sendo utilizados por infecções causadas por VRE, 

sendo eles a linezolida e a quinupristina/dalfopristina. Em termos de comparação, o número de 

linhagens de E. faecium resistentes à vancomicina é maior do que E. faecalis (LEVINSON, 

2010). 

 

3.3.4 Candida spp. 

 

A candidíase é uma infecção oportunista causada por fungos do gênero Candida. Várias 

espécies já foram identificadas, sendo atualmente mais comum o isolamento de Candida albi-

cans. C. albicans tem sido isolada da boca, intestino, orofaringe, vagina e pele de indivíduos 

sadios, sendo a maior parte das infecções de origem endógena. Os fatores contribuintes para o 

desenvolvimento da candidíase podem ser intrínsecos ou extrínsecos. O primeiro está relacio-

nado a fatores fisiológicos, como a idade; ou patológicos, no caso de presença de doenças crô-

nicas, como diabetes. Já o segundo está relacionado a intervenções cirúrgicas, agentes físicos – 

queimaduras, traumatismos e irradiações – e o uso medicamentos, como antibióticos, corticoi-

des, anticoncepcionais e drogas antiblásicas (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015). 

No âmbito hospitalar, a utilização de antibióticos e imunossupressores em pacientes de-

bilitados são os principais responsáveis pelo poder invasivo dos fungos. Estas drogas ajudam a 

prolongar a vida do indivíduo, mas ao mesmo tempo aumenta a possibilidade das infecções 

oportunistas (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015). 

 

3.4 Mecanismos de resistência bacteriana 

 

A cada ano a resistência microbiana (RAM) se torna um tema mais relevante à medida 

que surgem novas cepas resistentes. Essa resistência pode ser classificada de duas formas, de 

acordo com sua origem na célula bacteriana, são elas: resistência natural (intrínseca) ou adqui-

rida. A resistência adquirida acontece quando o microrganismo consegue alterar seu material 

genético, podendo ocorrer por indução de mutação do DNA nativo, ou então por introdução de 

um DNA estranho que pode ser transferido entre gêneros e espécies diferentes de bactérias, 
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compartilhando genes de resistência. A resistência às drogas antimicrobianas se dá, geralmente, 

por quatro mecanismos: alteração da captação do antibiótico por diminuição da permeabilidade 

da membrana; alteração do sítio de ação; expulsão do antimicrobiano por bombas de efluxo; e 

mecanismo enzimático, quando ocorre degradação da droga por enzimas bacterianas (AN-

VISA, 2007). 

Sob a perspectiva laboratorial, a resistência microbiológica entende-se como o cresci-

mento de uma bactéria in vitro na presença de concentrações séricas de antibióticos, ou quando 

se mostram resistentes a duas ou mais classes de drogas que interfeririam em suas funções de 

crescimento e, às quais seriam habitualmente sensíveis. A detecção de mecanismos de resistên-

cia tem grande importância para propósitos de saúde pública e controle de infecção (BrCAST, 

2018; MARTINS, AZEVEDO e ROCHA, 2001 apud MACHADO, 2014). 

 

3.4.1 β-Lactamase de Espectro Estendido (ESBL) 

 

Todos os antibióticos beta-lactâmicos apresentam na sua estrutura um anel beta-lactâ-

mico, responsável pela ação destes fármacos. Essa classe de medicamentos é dividida em quatro 

categorias: penicilinas, cefens (composto por cefalosporinas e cefamicinas), monobactâmico e 

penens (carbapenêmicos). As ESBLs são enzimas capazes de hidrolisar a maioria das penicili-

nas e cefalosporinas, incluindo compostos oximino-β-lactâmicos (cefuroxima, cefalosporinas 

de terceira e quarta gerações e aztreonam), mas não cefamicinas ou carbapenêmicos. Sua atua-

ção se dá através da inibição da formação de parede celular, que ocorre quando o beta-lactâmico 

se liga às proteínas ligadoras de penicilina (ANDRADE e DARINI, 2017). 

A produção de enzimas β-lactamases constitui o principal mecanismo associado à resis-

tência aos antibióticos beta-lactâmicos. Essa enzima atua catalisando a hidrólise do anel beta-

lactâmico. Isso acontece quando ela se associa de modo não covalente ao anel, e então, o ataca 

pela hidroxila livre do lado do sítio ativo do resíduo de serina, resultando na formação de um 

grupo acil-éster. O processo irá gerar uma falha no mecanismo de ação e, consequentemente, 

inativação do antibiótico, fazendo com que a bactéria continue a biossíntese da parede celular, 

o que provavelmente levará à falha terapêutica (ANDRADE e DARINI, 2017; SILVA e LIN-

COPAN, 2012). 

Um dos métodos utilizados para identificação fenotípica de ESBL é o teste de sinergismo 

de discos. O teste consiste na colocação de discos de cefalosporinas de amplo espectro como 

ceftazidima, ceftriaxona, cefepima e aztreonam, próximas a um disco que contenha um inibidor 

de β-lactamase, de preferência a amoxacilina + ácido clavulânico. A distância entre os discos é 
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crítica e 20 mm de centro a centro parece ser a distância ótima para cefalosporinas de 30 µg. 

No entanto, pode ser reduzida para 15 mm ou aumentada para 30 mm ao testar as cepas com 

níveis muito elevados ou baixos de resistência, respectivamente. A expansão do halo de inibição 

da cefalosporina indicadora em direção ao disco de amoxacilina + ácido clavulânico, chamado 

de “zona fantasma”, indica a presença de uma amostra produtora de ESBL (Figura 1) (AN-

VISA, 2008; BrCAST, 2018). 

 

FIGURA 1 – Teste de sinergismo de discos 

 
Fonte: ANVISA (2008). 

 

3.4.2 Carbapenemase 

 

Carbapenens são fármacos β-lactâmicos, estruturalmente distintos das penicilinas e cefa-

losporinas. É uma categoria de antibióticos que dificilmente são inativadas por β-lactamases, 

havendo quatro carbapenens disponíveis: imipenem, meropenem, ertapenem e doripenem. A 

resistência de enterobactérias aos carbapenens pode estar associada tanto a produção de β-lac-

tamases, quanto a impermeabilidade da membrana externa e hiperexpressão de bombas de 

efluxo. Bactérias produtoras de enzimas carbapenemase podem apresentar facilidade de disse-

minação, visto que os genes que as codificam estão localizados em plasmídeos ou transposons 

(ALTERTHUM e TRABULSI, 2015; LEVINSON, 2010).  

As enterobactérias resistentes aos carbapenens (CRE) são microrganismos multirresisten-

tes que podem causar graves infecções, havendo assim a necessidade de intervenções em am-

bientes de saúde para prevenir sua disseminação. São definidas como CRE as enterobactérias 

que produzem enzimas carbapenemase ou que apresentam resistência a pelo menos um dos 
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antibióticos carbapenêmicos. Essas bactérias podem apresentar diferentes mecanismos de re-

sistência. Na produção de enzimas carbapenemase, haverá inativação do carbapenem utilizado 

e outros antibióticos β-lactâmicos, como penicilinas e cefalosporinas. A primeira carbapene-

mase identificada foi a Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC). A KPC, beta-lactamase 

pertencente à classe A de Ambler e ao subgrupo 2f de Bush, foi isolada pela primeira vez nos 

Estados Unidos, em 2011, e partir daí, começou a se espalhar por vários países do mundo (CDC, 

2019). 

Atualmente, a Polymerase Chain Reaction (PCR) é o teste utilizado para confirmação 

definitiva de cepas produtoras de carbapenemase. Porém, em laboratórios clínicos de rotina, o 

teste de Hodge modificado pode ser utilizado como método de triagem para investigação de 

carbapenemases, embora não seja recomendado, uma vez que os resultados são difíceis de in-

terpretar, apresenta especificidade baixa e, em alguns casos, a sensibilidade não é ideal. Para 

realização do teste, uma cepa de E. coli ATCC 25922 (bem sensível) deve ser semeada na placa 

de antibiograma, e então, um disco de antibiótico carbapenêmico é posto no centro da placa. A 

bactéria a ser investigada deve ser estriada a partir da borda do disco. Após incubação, o resul-

tado positivo ocorre quando há uma reentrância de halo de inibição de crescimento e a inter-

secção do crescimento do microrganismo que é testado (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015; 

BrCAST, 2018). 

 

3.4.3 Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 

 

De acordo com a ANVISA (2007), desde os anos 60-70, os Staphylococcus aureus resis-

tentes à meticilina vêm sendo associados às infecções relacionadas à assistência à saúde. A 

meticilina é uma droga que não sofre ação das enzimas penicilinases, em virtude disso, em 

1960, esse fármaco foi lançado no mercado como alternativa terapêutica às cepas produtoras de 

penicilinase. Porém, em um período de um ano, já começaram a surgir relatos de cepas resis-

tentes à meticilina, sendo essas denominadas Staphylococcus aureus resistente à meticilina. No 

Brasil, os índices de cepas MRSA representam cerca de 40% a 80% dos isolados, principal-

mente em UTIs. Tortora cita que: 

  

O principal mecanismo pelo qual o MRSA ganhou ascendência sobre a meticilina não 

foi por meio de uma nova enzima de inativação, mas sim por meio de uma modifica-

ção da proteína de ligação à penicilina (PBP, de penicillin-binding protein) presente 

na membrana da célula bacteriana. Os antibióticos beta-lactâmicos atuam ligando-se 

à PBP, a qual é necessária para o início da ligação cruzada entre peptideoglicanos e 
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formação da parede celular. Linhagens de MRSA tornaram-se resistentes porque de-

senvolveram uma PBP adicional, modificada. Os antibióticos continuam a inibir a 

ação da PBP normal, impedindo a sua participação na formação da parede celular. 

Contudo, a PBP adicional presente nas células mutantes, embora se ligue fracamente 

ao antibiótico, permite a síntese de uma parede celular adequada à sobrevivência das 

linhagens de MRSA (2017, p. 571). 

 

Nos Estados Unidos, além de ser responsável por 30% a 40% das infecções nosocomiais, 

o MRSA é associado a uma significativa morbimortalidade e também a um aumento nos custos 

hospitalares. As medidas de controle deste microrganismo se dão através do isolamento de pa-

cientes infectados, da utilização de equipamentos de proteção individual, como luvas e avental, 

da lavagem, antissepsia e assepsia das mãos, bancadas e ambientes. Outro fator preconizado 

para evitar o desenvolvimento de novos microrganismos resistentes à meticilina é a redução do 

uso excessivo de antibióticos de amplo espectro, como também, a recomendação de triagem de 

pacientes para verificar a presença ou não de colonização por MRSA (BOYCE, 2001). 

A resistência à oxacilina/meticilina pode ser detectada fenotipicamente pela determinação 

da concentração inibitória mínima (CIM), como também por método disco-difusão. No método 

disco-difusão, a oxacilina é melhor avaliada utilizando a cefoxitina. Portanto, é a cefoxitina 

quem vai determinar o perfil de sensibilidade/resistência da oxacilina. Cepas com um halo de 

inibição da cefoxitina < 22 mm devem ser reportadas como MRSA (ALTERTHUM e TRA-

BULSI, 2015; BrCAST, 2018). 

 

3.4.4 Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) 

 

Os Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE) surgiram no final da década de 1980, 

na Inglaterra e França, e se tornaram uma causa comum de infecções nosocomiais na década de 

1990. A vancomicina vem sendo considerada a última linha de defesa antibiótica no tratamento 

de infecções por S. aureus que são resistentes a outros antibióticos. Em consequência a isso, o 

uso disseminado desse antimicrobiano para o tratamento do MRSA levou ao aparecimento dos 

Enterococcus resistentes à vancomicina. Esses patógenos Gram-positivos oportunistas são con-

siderados uma emergência médica pelo fato de diminuírem as alternativas disponíveis de drogas 

efetivas (TORTORA, 2017). 

Em surtos de infecções causadas por VRE, os microrganismos isolados podem ser clonais 

ou geneticamente diversos. A resistência à vancomicina acontece através da modificação dos 

sítios de ação do antibiótico a nível de precursores peptideoglicano, onde ocorre uma alteração 
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na porção terminal do peptideoglicano, diminuindo assim a afinidade do antibiótico pelo recep-

tor (ALTERTHUM e TRABULSI, 2015; BROOKS et al, 2014). 

De acordo com BrCAST (2018), a resistência à vancomicina pode ser detectada pelos 

métodos de determinação da CIM, disco-difusão e triagem em ágar. No método de disco-difu-

são, além do diâmetro de halo ideal para o disco de vancomicina determinado pelo European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), é preciso observar as bordas de 

inibição do halo. O diâmetro dos halos acima do ponto de corte do EUCAST e as bordas do 

halo bem delimitadas, indicam a sensibilidade do isolado à vancomicina. Já isolados com bor-

das irregulares ou com colônias dentro do halo, podem ser resistentes e não devem ser relatadas 

como sensíveis sem o teste de CIM, independentemente de o tamanho do halo de inibição estar 

acima do ponto de corte. 

 

3.5 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

 

Na década de oitenta, surge um marco na história do Brasil para o controle das IRAS. Em 

março de 1983, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho, integrado tanto por seus 

representantes quanto dos Ministérios da Educação e da Previdência Social. Esse grupo elabo-

rou um documento normativo, gerando a Portaria nº 196, de 24 de junho de 1983, onde foi 

determinado que todas as instituições hospitalares no país, independente de sua configuração 

jurídica, deveria compor uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ANVISA, 2004a). 

As Comissões de Controle de Infecção Hospitalar foram instituídas por lei a partir de 

1998 com a Portaria nº 2.616 do Ministério da Saúde, juntamente com a criação do Programa 

de Controle de Infecções Hospitalares, que consiste em um conjunto de ações desenvolvidas 

com o intuito de reduzir o máximo possível a incidência e a gravidade das infecções hospitala-

res. A portaria diz que: 

 

A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, 

formalmente designados. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e 

executores. O presidente ou coordenador será qualquer um dos membros da mesma, 

indicado pela direção do hospital [...]. A organização e a distribuição dos membros 

devem ocorrer entre os funcionários, sendo para os membros executores, obrigatório 

à presença de dois profissionais com nível superior da área da saúde para cada duzen-

tos leitos hospitalares, onde o enfermeiro e os demais profissionais deverão ter carga 

horária mínima de seis e quatro horas, respectivamente, e os membros consultores, 

sendo obrigatoriamente das seguintes áreas: serviço médico; serviço de farmácia; ser-

viço de enfermagem; administração; laboratório de microbiologia (BRASIL, 1998). 

 

Algumas atribuições foram criadas para as comissões de controle de infecção hospitalar. 

Dentre elas, se destacam a vigilância epidemiológica com coleta passiva de dados, sendo a 
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notificação realizada por um médico ou enfermeiro, o treinamento em serviço, a elaboração de 

normas técnicas, isolamento e controle de pacientes, controle do uso de antimicrobianos, nor-

mas de seleção de germicidas e também o preenchimento de relatórios (COUTO, PEDROSA e 

NOGUEIRA, 2003 apud MACHADO, 2014).  

 

3.6 Práticas para a prevenção e controle da infecção hospitalar 

 

A adesão às práticas recomendadas pelo controle de infecção hospitalar é de extrema 

importância, uma vez que visa evitar a disseminação de agentes infecciosos. Os profissionais 

da saúde e hospitais não contaminam seus pacientes voluntariamente, mas sabe-se que nem 

sempre as equipes seguem os princípios básicos do controle das infecções, podendo isso gerar 

consequências drásticas. Com certeza, o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e ao 

controle das infecções influenciariam na redução dos índices de morbidade e mortalidade dos 

pacientes e na redução dos custos. Porém, para que isso aconteça, é necessário que essas ações 

estejam presente no cotidiano de todos os trabalhadores da área da saúde (AZAMBUJA, PIRES 

e VAZ, 2004). 

De acordo com o CDC (2016), existem dois níveis de precauções recomendadas para 

prevenir a propagação de infecções em ambientes de saúde. Um deles é as precauções padrão, 

baseadas na prática do bom senso e utilização de EPIs com intuito de proteger tanto os profis-

sionais contra infecções, quanto os pacientes de contrair infecções cruzadas. E o outro, chamado 

de precauções baseadas na transmissão, é o segundo nível de precauções e devem ser usados 

em adição às precauções padrão. São recomendadas para pacientes que já possuam histórico ou 

que estejam com suspeita de infecções. 

Dentre as precauções padrão, destaca-se a higienização das mãos; utilização de EPIs 

quando houver possível exposição a material infeccioso; garantir a colocação adequada do pa-

ciente (isolamento dos infectados); limpar e desinfetar adequadamente ambientes, equipamen-

tos e instrumentos de cuidados com o paciente; e manusear adequadamente objetos cortantes 

(CDC, 2016). 

Outra ferramenta essencial é a vigilância individual ou em grupo para a identificação de 

pacientes infectados ou colonizados por microrganismos de importância epidemiológica, para 

os quais podem ser necessárias precauções baseadas na transmissão. Estudos demonstram que 

é útil a realização de culturas de vigilância epidemiológica para conhecer a real dimensão do 

problema da resistência nas unidades de saúde (SIEGEL, 2007).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e prospectivo, em que foi analisado 

amostras culturais do trato respiratório inferior e perfil de resistência bacteriana de pacientes 

internados em um hospital filantrópico, no período de setembro a outubro de 2021. 

 

4.2 Local de pesquisa 

 

O estudo foi realizado em um hospital filantrópico de uma cidade localizada na Região 

do Vale do Rio Pardo, situada a 129,9 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Trata-se de um hospital de média complexidade, sem fins lucrativos, que atende pessoas de 

várias localidades. Foi fundado em 1935, possui 138 leitos, sendo 70% do atendimento voltado 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 30% a convênios. A instituição conta com um corpo clínico 

formado por profissionais de diversas especialidades e com um quadro funcional qualificado, 

atuando em diversos setores. Ainda, de modo terceirizado, possui em anexo um laboratório de 

análises clínicas que oferece assistência 24 horas ao hospital. 

 

4.3 Caracterização de população e amostra 

 

A amostra foi composta por pacientes internados no hospital referenciado, com idade 

igual ou superior a 18 anos, que receberam solicitação médica de exames culturais do trato 

respiratório inferior para análise do microrganismo e perfil de resistência bacteriana. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, 

que se encontravam internados no hospital no período analisado. 

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

Pacientes cuja os exames culturais tenham sido solicitados sem o antibiograma, impossi-

bilitando a análise do perfil de resistência bacteriana. 
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4.6 Variáveis 

 

4.6.1 Variáveis dependentes 

 

Infecção bacteriana com crescimento microbiológico: variável qualitativa nominal 

classificada em: 1- Sim e 2- Não. 

  

4.6.2 Variáveis independentes 

 

a) Sexo: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Feminino e 2- Masculino; 

b) Idade: variável quantitativa contínua; 

c) Faixa etária: variável qualitativa ordinal, classificada como: 1- de 18 a 39 anos; 2- de 

40 a 59 anos e 3- ≥ 60 anos. 

d) Tempo de internação hospitalar: variável qualitativa ordinal, classificada como: 1- de 1 

a 4 dias; 2- de 5 a 12 dias; 3- de 13 a 25 dias e 4- ≥ 26 dias. 

e) Paciente com intubação ou traqueostomizado: variável qualitativa nominal, classificada 

em: 1- Sim e 2- Não; 

f) Comorbidade – Cardiovascular: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 

2- Não; 

g) Comorbidade – Endócrina: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 2- 

Não; 

h) Comorbidade – Hepática: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 2- 

Não; 

i) Comorbidade – Imunodeficiência: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim 

e 2- Não; 

j) Comorbidade – Malignidade: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 2- 

Não; 

k) Comorbidade – Neurológica: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 2- 

Não; 

l) Comorbidade – Pulmonar: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 2- 

Não; 

m) Comorbidade – Renal: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Sim e 2- Não; 
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n) Microrganismo isolado: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- NHDM; 2- 

Enterobacter spp.; 3- Escherichia coli; 4- Klebsiella pneumoniae; 5- Klebsiella oxytoca; 

6- Acinetobacter baumannii; 7- Pseudomonas aeruginosa; 8- Stenotrophomonas mal-

tophilia; 9- Morganella morganii; 10- Citrobacter freundii; 11- Staphylococcus aureus; 

12- Streptococcus spp.; 13- Candida spp.; 

o) Susceptibilidade: variável qualitativa nominal, classificada em: 0- Não testado; 1- Sen-

sível; 2- Resistente e 3- Intermediária; 

p) Mecanismo de resistência: variável qualitativa nominal, classificada em: 1- Não possui; 

2- ESBL; 3- Carbapenemase; 4- MRSA; 5- VRE e 6- Não se aplica. 

 

4.7 Coleta de dados 

 

No período da pesquisa, houve uma coleta do trato respiratório inferior em 16 pacientes, 

duas coletas em 8 pacientes, três coletas em 1 paciente, e quatro coletas em 1 paciente, resul-

tando, desta forma, 39 amostras do TRI. A solicitação de mais de uma amostra para o mesmo 

paciente ocorreu para monitoramento das infecções, e todas as coletas foram realizadas pelos 

próprios profissionais do hospital, sendo em seguida encaminhadas para o setor de microbiolo-

gia do laboratório; 

Após a entrada do material no setor microbiológico, houve o redirecionamento até o pa-

ciente ou seu responsabilizado para o convite à participação da pesquisa. Aos pacientes ou res-

ponsáveis concordantes, foi entregue o TCLE (ANEXO A) ou TCR (ANEXO B), havendo as-

sinatura das partes em duas vias, permanecendo uma com a pesquisadora e outra com o parti-

cipante. Foi solicitado que o paciente ou seu responsável respondessem um breve questionário 

(APÊNDICE A) sobre a idade, sexo, tempo de internação e a presença ou ausência de comor-

bidades do pesquisado. 

A consulta de resultados dos exames microbiológicos analisados ocorreu através do sof-

tware laboratorial BitLab Enterprise do laboratório em anexo ao hospital.  

 

4.8 Processamento e análise de dados 

 

Para a estatística descritiva das variáveis, foram avaliadas as frequências, médias e desvio 

padrão. As associações entre as variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste de Qui Qua-

drado. Um valor de p menor que 0,05 foi considerado significante. Os dados foram tabulados 
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no programa Microsoft Office Excel e analisados utilizando o software IBM® SPSS® Statistics 

versão 20. 

  

4.9 Considerações éticas 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa Cruz 

do Sul (UNISC) para apreciação, a fim de obedecer devidamente os aspectos éticos da pesquisa 

que foi executada, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O 

estudo foi aprovado com o parecer 4.897.262. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento de dados sobre os microrganismos isolados e a resistência a antimicro-

bianos no período selecionado totalizou 26 pacientes. A Tabela 1 refere-se aos dados coletados 

a partir das informações dos pacientes internados em um hospital localizado na região do Vale 

do Rio Pardo. 

 

TABELA 1 – Dados clínicos dos pacientes que receberam solicitação de exame cultural do trato respiratório 

inferior internados em um hospital do Vale do Rio Pardo de setembro a outubro de 2021. 

Variáveis  Sexo  p* 

  Feminino 

N (%) 

Masculino 

N(%) 

Total 

N(%) 

 

 18-39 anos 2 (18,2) 1 (6,7) 3 (11,5) 0,544 

Faixa etária 40-59 anos 3 (27,3) 3 (20,0) 6 (23,1) 

 ≥ 60 anos 6 (54,5) 11 (73,3) 17 (65,4) 

      

Tempo de internação até a 

solicitação do exame cultural 

1-4 dias 5 (45,5) 5 (33,3) 10 (38,5) 0,486 

 5-12 dias 5 (45,5) 5 (33,3) 10 (38,5) 

13-25 dias 1 (9,1) 3 (20,0) 4 (15,3) 

≥ 26 dias 0 (0,0) 2 (13,3) 2 (7,7) 

      

Intubação/traqueostomia Sim 10 (90,9) 13 (86,7) 23 (88,5) 0,738 

 Não 1 (9,1) 2 (13,3) 3 (11,5) 

      

Comorbidade      

Cardiovascular Sim 5 (45,5) 8 (53,3) 13 (50,0) 0,691 

COVID-19 Sim 3 (27,3) 0 (0,0) 3 (11,5) 0,032 

Endócrina Sim 6 (54,5) 4 (26,7) 10 (38,5) 0,149 

Hepática Sim 0 (0,0) 3 (20,0) 3 (11,5) 0,115 

Imunodeficiência Sim 1 (9,1) 3 (20,0) 4 (15,4) 0,446 

Malignidade Sim 6 (54,5) 1 (6,7) 7 (26,9) 0,007 

Neurológica Sim 0 (0,0) 4 (26,7) 4 (15,4) 0,063 

Pulmonar Sim 3 (27,3) 6 (40,0) 9 (34,6) 0,500 

Renal Sim 2 (18,2) 5 (33,3) 7 (26,9) 0,390 

*Teste Qui-quadrado de Pearson 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na população constituída por 26 pacientes, 11 (42,3%) dos participantes eram do sexo 

feminino e 15 (57,7%) masculino. Dentre os investigados, a maioria encontrava-se na faixa 

etária ≥ 60 anos (65,4%), sendo considerados idosos de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde. A média de idade foi de 64 anos, variando de 25 a 84 anos. Dentre estes, 21 (80,8%) 

estavam internados em unidade de terapia intensiva, e 5 (19,2%) em outros setores do hospital, 

sendo que, destes cinco, dois acabaram sendo transferidos para a UTI. Bôas e Ruiz (2004) citam 

que “o indivíduo idoso está mais suscetível a adquirir infecção hospitalar devido a alterações 

fisiológicas do envelhecimento, declínio da resposta imunológica e realização de procedimen-

tos invasivos”. Em um estudo realizado por Calcagnotto, Nespolo e Stedile (2011), no Hospital 
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Geral do município de Concórdia, Santa Catarina, o percentual de internações do gênero mas-

culino também foi maior quando comparado ao sexo feminino, totalizando em 62%. Além 

disso, o estudo coincidiu com a idade, havendo uma prevalência de idade entre 61 e 70 anos, 

evidenciando que a faixa etária predominante de pacientes internados em hospitais é de ≥ 60 

anos. 

Grande parte dos participantes apresentavam dispositivos de via aérea para manutenção 

de sua ventilação, totalizando em 23 (88,5%) com auxílio de dispositivo e apenas 3 (11,5%) 

sem nenhum tipo de auxílio. Dos 23 pacientes com ventilação mecânica, apenas 6 (26,1%) não 

apresentaram nenhum crescimento microbiológico no período da coleta de dados. Estes resul-

tados condizem com outro estudo realizado em um hospital da Região do Vale do Rio Pardo, 

em que Silva et al (2018) coletaram dados de 60 pacientes da UTI adulto, no período de dezem-

bro de 2014 a abril de 2015. Dos 60 pacientes, 34 (56,7%) adquiriram infecções, e somente um 

desses não utilizou ventilação mecânica, totalizando em 97,1% participantes com auxílio de 

dispositivo respiratório. 

Costa et al (2016) e Nogueira et al (2009) relatam que a intubação traqueal pode salvar 

muitas vidas, mas esta técnica também serve de porta de entrada para os microrganismos, pois 

transporta germes da cavidade oral para as vias aéreas inferiores por meio da cânula de intuba-

ção. Além disso, possui alguns efeitos adversos, visto que diminuem bruscamente as defesas 

naturais das vias aéreas superiores e pulmonares. Essa afirmação corrobora com o que foi en-

contrado nos estudos, uma vez que quase 100% dos participantes apresentaram dispositivo aé-

reo.  

O tempo médio de internação dos participantes no geral foi de 9,1 dias (desvio padrão 

±7,57), variando de 1 a 35 dias. Tomando por base o estudo de Bôas e Ruiz (2004), que referiu 

tempo médio de internação de 15,7 dias para aqueles pacientes que adquiriram infecção hospi-

talar, o tempo de internação foi um pouco inferior. Se analisado somente os pacientes que ad-

quiriram infecções, o tempo médio de internação foi de 9,5 dias (desvio padrão ±8,33). Este 

desfecho pode estar relacionado com o modo da coleta, visto que o período internado foi cal-

culado a partir da data de internação até o momento da solicitação de exame cultural, e não o 

período completo de internação do paciente. Estudos comprovam que a longa permanência hos-

pitalar é um fator de risco para o desenvolvimento de IRAS, entre elas a PAV, tornando-se mais 

acentuado quando se trata de hospitalização em setor crítico como em UTI, um epicentro de 

microrganismos (FIGUEIREDO, 2012). 

Quanto às comorbidades apresentadas pelos participantes, a mais recorrente foi a cardi-

ovascular, abrangendo 50,0% dos pacientes, seguida pela endócrina (38,5%), pulmonar 
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(34,6%), malignidade (26,9%), renal (26,9%), imunodeficiência (15,4%), neurológica (15,4%) 

COVID-19 (11,5%) e hepática (11,5%). Brixner et al (2019) obteve resultado semelhante ao 

analisar a presença de infecção da corrente sanguínea (ICS) em 22 pacientes internados em UTI 

adulto de um hospital de ensino do interior do Rio Grande do Sul. Entre os pacientes com ICS, 

20 (90,9%) apresentavam histórico prévio de doenças, sendo a cardíaca encontrada com maior 

frequência (59,1%), e a endócrina ficando em segundo lugar (18,2%). 

A Tabela 2 refere-se aos dados provenientes a partir das coletas de materiais microbio-

lógicos obtidas do trato respiratório dos pacientes internados. No total, 39 amostras foram ana-

lisadas, sendo 12 (30,8%) negativas e 27 (69,2%) positivas. Dentre as amostras positivas, onze 

apresentaram crescimento concomitante de mais de um microrganismo, totalizando 38 patóge-

nos isolados. 

 
 TABELA 2 – Perfil dos isolados microbianos em 27 culturas positivas do trato respiratório inferior de pacientes 

internados em um hospital do vale do rio pardo de setembro a outubro de 2021. 

Agente patogênico  

 
Multirresistência; Produtor de carba-

penemase; Produtor de ESBL 

  N % N % 

BGN 27 

(71,0%) 

Enterobactérias     

Citrobacter freundii 1 2,6 1*** 100,0*** 

Enterobacter spp. 8 21,1 2*; 3*** 25,0*; 37,5*** 

Escherichia coli 1 2,6 1*; 1*** 100,0*; 100,0*** 

Klebsiella oxytoca 1 2,6 1*; 1*** 100,0*; 100,0*** 

Klebsiella pneumoniae 4 10,5 3*; 2**; 1*** 75,0*; 50,0**; 25,0*** 

Morganella morganii 1 2,6 - - 

Proteus mirabilis 2 5,3 1*; 1** 50*; 50,0**  

     

BGN não fermentadores     

Acinetobacter baumannii 1 2,6 1* 100,0* 

Pseudomonas aeruginosa 3 7,9 1* 33,3* 

Stenotrophomonas maltophilia 5 13,2 - - 

      

    Multirresistência; MRSA; VRE 

CGP 6 

(15,8%) 

Staphylococcus aureus 4 10,5 - - 

Streptococcus spp. 2 5,3 - - 

      

Outro MO 5 

(13,2%) 
Candida spp. 5 13,2 NSA NSA 

Legenda: BGN (Bacilos Gram-negativos); CGP (Cocos Gram-positivos); MO (microrganismo); NSA (não se 

aplica); - (sem resistência); * (Multirresistência - ser resistente a pelo menos 3 antibióticos de classes diferentes); 

** Provável produtor de carbapenemase; *** Provável produtor de ESBL. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através da análise de dados, percebeu-se que o patógeno mais comumente isolado foi o 

Enterobacter spp. (21,1%), seguido de Stenotrophomonas maltophilia (13,2%), Candida spp. 

(13,2%), Klebsiella pneumoniae (10,5%), Staphylococcus aureus (10,5%), Pseudomonas ae-

ruginosa (7,9%), Proteus mirabilis (5,3%), Streptococcus spp. (5,3%), Acinetobacter bauman-

nii (2,6%), Citrobacter freundii (2,6%), Escherichia coli (2,6%), Klebsiella oxytoca (2,6%) e 
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Morganella morganii (2,6%). Um estudo transversal (prevalência de um dia) realizado por Ju-

nior et al (2003) em dezenove unidades de terapia intensiva de um hospital universitário terci-

ário em São Paulo avaliou a prevalência das infecções adquiridas na UTI. No dia do estudo, 

126 pacientes estavam internados e 57% deles recebiam antibiótico para tratamento. As infec-

ções respiratórias foram as mais frequentes e os isolados mais relatados foram a família Ente-

robacteriaceae (33,8%), seguido de Pseudomonas aeruginosa (26,4%), Staphylococcus aureus 

(16,9%), Streptococcus spp. (7,5%), Staphylococcus coagulase-negativo (5,6%) e Candida spp. 

(7,5%). Cavalcante et al (2020), realizaram um estudo com 20 pacientes que adquiriram pneu-

monia associada a ventilação, e os microrganismos isolados dos aspirados traqueais foram Kle-

bsiella pneumoniae (45%), Pseudomonas aeruginosa (30%), Acinetobacter baumannii (15%) e 

Enterobacter spp. (10%). Ambos os estudos demonstraram que os bacilos Gram-negativos fo-

ram as bactérias mais isoladas, corroborando com a pesquisa atual. Já no estudo de Brixner, 

Krummenauer e Renner (2017), realizado em um hospital de ensino no interior do Rio Grande 

do Sul, foi avaliado as notificações de infecções hospitalares por pneumonia associada a venti-

lação mecânica na UTI adulto, no ano de 2015, e das quatro infecções associadas a PAV, Sta-

phylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa, Acinetobacter spp. e Enterobacter 

spp. foram os microrganismos encontrados, não havendo diferença entre os grupos Gram-ne-

gativos e Gram-positivos isolados. 

Em relação ao perfil de resistência, 30,3% dos isolados bacterianos se apresentaram re-

sistentes a três ou mais classes diferentes de antibióticos, sendo caracterizados como multirre-

sistentes. Ainda, 25,9% dos BGN se mostraram resistentes às cefalosporinas e aztreonam, clas-

sificadas como prováveis ESBL, e 11,1% resistentes aos carbapenens, classificadas como pro-

váveis produtoras de carbapenemase. Ricas, Marques e Yamamoto (2013), relatam que os mi-

crorganismos normalmente têm como alvos principais pacientes hospitalizados críticos, como 

os pacientes internados em UTI, com integridade da pele e proteção das vias aéreas violadas, 

sendo estes fatores que podem predispor ao desenvolvimento de multirresistência antimicrobi-

ana extremamente rápida. 

A Tabela 3 mostra o percentual de resistência de cada bactéria frente aos antibióticos 

utilizados. A avaliação da resistência aos antimicrobianos pelos microrganismos isolados dos 

pacientes internados demonstrou que vários fármacos não poderiam ser de escolha no trata-

mento das infecções causadas por estes microrganismos. 
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TABELA 3 – Percentual de cepas resistentes frente aos antibióticos testados.  
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AMI 100% - - - - 100% - - - NT NT NT 

CFL NT 100% 100% 100% 75% 100% 100% NT 50% NT NT NT 

CRO 100% 100% 37,5% 100% 75% 100% - NT 50% NT NT NT 

GEN - - - 100% 50% 100% - - - NT - NT 

CIP 100% - - 100% 50% 100% - - - NT - NT 

IPM 100% - - - 25% - - - 50% NT NT NT 

MER 100% - - - 50% - - - - NT NT NT 

CPM 100% - 12,5% - 50% 100% - 33,3% 50% NT NT NT 

PPT 100% - - - 50% - - 33,3% 50% NT NT NT 

SUT 100% - 25% 100% 50% 100% - NT 100% 20% - NT 

CAZ 100% 100% 25% 100% 75% - - 33,3% 50% NT NT NT 

ERT - - - - 50% - - NT - NT NT NT 

ABS - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

CFO NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - NT 

PEN NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - 

CLI NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - - 

ERI NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - - 

RIF NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - - 

LVX NT NT NT NT NT NT NT NT NT 20% NT - 

VAN NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - 

Legenda: NT (não testado); - (sem resistência); AMI (amicacina); CFL (cefalotina): CRO (ceftriaxona); GEN 

(gentamicina); CIP (ciprofloxacino); IPM (imipenem); MER (meropenem); CPM (cefepime); PPT (piperacilina + 

tazobactam); SUT (sulfametoxazol + trimetoprima); CAZ (ceftazidima); ERT (ertapenem); ABS (ampicilina + 

sulbactam); CFO (cefoxitina); PEN (penicilina); CLI (clindamicina); ERI (eritromicina); RIF (rifampicina); LVX 

(levofloxacino); VAN (vancomicina). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na análise foi possível perceber que as cefalosporinas de 1ª, 3ª e 4ª geração, como também 

o Sulfametoxazol + trimetoprima foram os fármacos que apresentaram resistência mais fre-

quentemente quando comparados a outros antibióticos testados. Já dentre os antibióticos mais 

sensíveis, Amicacina e Ertapenem são os representantes, se mostrandos resistente a apenas três 

das cepas. Ao analisar o perfil de resistência frente aos mesmos antibióticos utilizados na pes-

quisa atual, Moura et al (2007) encontraram resultados semelhantes em seu estudo. A população 

do estudo foi constituída por 647 pacientes internados na UTI Geral e na UTI do Serviço de 

Pronto Socorro no período de janeiro a dezembro de 2006. Destes, 394 pacientes desenvolve-

ram infecção hospitalar no mesmo período. Em relação ao perfil de sensibilidade dos micror-

ganismos isolados, as cefalosporinas de 1ª e 2ª geração se mostraram mais resistentes, seguida 

pelo Sulfametoxazol + trimetoprima, e posteriormente algumas cefalosporinas de 3ª geração. 

Estes dados ressaltam a necessidade da identificação do microrganismo causador da infecção, 
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bem como o perfil de sensibilidade ao fármaco, para evitar que o paciente seja medicado de 

forma inadequada e o surgimento de novas bactérias multirresistentes. 

Dos microrganismos isolados, todos apresentaram resistência a pelo menos um antibió-

tico, exceto pela Morganella morganii, que foi sensível a todas as drogas disponíveis. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Neste estudo pôde-se identificar que o sexo masculino e indivíduos idosos foram 

os mais acometidos com infecção do trato respiratório inferior. Além disso, constatou-se 

que a grande maioria dos pacientes sofriam de comorbidades prévias, com destaque para 

as doenças cardiovasculares e endocrinológicas, e verificou-se que, dos 23 pacientes com 

auxílio de dispositivo, 17 adquiriram infecção do TRI, evidenciando que a ventilação me-

cânica é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções respiratórias. 

Os resultados demonstraram a prevalência de Enterobacter spp. como causadora 

das infecções do TRI, seguida da Stenotrophomonas maltophilia e Candida spp. Nos an-

tibiogramas, percebeu-se uma maior resistência bacteriana às cefalosporinas de 1ª, 3ª e 4ª 

geração e Sulfametoxazol + trimetoprima. Todos os microrganismos isolados apresenta-

ram resistência a pelo menos um antibiótico, exceto pela Morganella morganii, que foi 

sensível a todas as drogas disponíveis. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário ao participante ou seu responsabilizado 

 

1. Nome do/a participante: _________________________________________________ 

2. Idade: ___ anos. 

3. Sexo: (   ) F (   ) M 

4. O/A participante possui comorbidades? (   ) Sim (   ) Não 

5. Se sim, qual(is)? _____________________________________________________ 

6. Quando o paciente internou? _______ 

 

Deseja receber o resultado do estudo quando finalizado? (   ) Sim (   ) Não 

Se sim, através de quais meios abaixo?  

(   ) WhatsApp – citar número de celular: 

(   ) E-mail – citar endereço de e-mail: 

(   ) Correio – citar o endereço em que deseja receber o material (rua, número, bairro e cidade): 

___________________________________________________________________________
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Você está sendo convidado/a para participar como voluntário do projeto de pesquisa intitulado 

“Prevalência de microrganismos e resistência bacteriana em isolados de amostras do trato res-

piratório de pacientes internados em um hospital filantrópico da região do Vale do Rio Pardo”, 

vinculado ao Curso de Biomedicina da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. A pesqui-

sadora responsável por este Projeto de Pesquisa é Jane Dagmar Pollo Renner, que poderá ser 

contatado a qualquer tempo através do número 51 99826-3124 ou e-mail janerenner@unisc.br. 

 

Sua participação é possível pois você atende aos critérios de inclusão previstos na pesquisa, os 

quais são: sexo feminino ou masculino, idade igual ou superior a 18 anos, e a solicitação médica 

de exames culturais e antibiogramas. Sua participação consiste em responder as questões rela-

cionada a você e sua internação, que não passará de 5 minutos. Além disso, possibilitará a 

consulta dos resultados de exames microbiológicos do período de agosto a outubro de 2021, 

que serão acessados através do sistema laboratorial do laboratório em anexo ao Hospital São 

Sebastião Mártir.  

 

Nessa condição, é possível que alguns desconfortos aconteçam, como a possibilidade de sentir-

se incomodado/a ou inconfortável para responder o questionário. Por outro lado, a sua partici-

pação trará benefícios, como a contribuição para uma análise da ocorrência de coinfecção 

SARS-CoV-2 e infecção bacteriana, visto que a COVID-19 é uma doença relativamente nova 

e novos estudos são de grande importância para melhor compreender essa doença.  

 

Para sua participação nessa pesquisa você não terá nenhuma despesa com transporte, alimenta-

ção, exames, materiais a serem utilizados ou despesas de qualquer natureza. Ao final da pes-

quisa você terá acesso aos resultados através de mensagem por WhatsApp, e-mail ou correio.  
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Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

_________________________________ RG ou CPF _______________________ declaro que 

autorizo a minha participação neste projeto de pesquisa, pois fui informado/a, de forma clara e 

detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa 

e dos procedimentos que serei submetido, dos riscos, desconfortos e benefícios, assim como 

das alternativas às quais poderia ser submetido, todos acima listados. Ademais, declaro que, 

quando for o caso, autorizo a utilização de minha imagem e voz de forma gratuita pelo pesqui-

sador, em quaisquer meios de comunicação, para fins de publicação e divulgação da pesquisa, 

desde que eu não possa ser identificado através desses instrumentos (imagem e voz). 

 

Fui, igualmente, informado/a: 

 

a) da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

b) da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo à continuação de meu cuidado e tratamento; 

c) da garantia de que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e que as infor-

mações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao presente projeto de 

pesquisa; 

d) do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo; ainda que 

esta possa afetar a minha vontade em continuar participando;  

e) da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a legislação, 

caso existam danos a minha saúde, diretamente causados por esta pesquisa; e, 

f) de que se existirem gastos para minha participação nessa pesquisa, esses serão absorvidos 

pelo orçamento da pesquisa. 

 

O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o voluntário 

da pesquisa ou seu representante legal e outra com o pesquisador responsável. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela apreciação do projeto pode ser consultado, 

para fins de esclarecimento, através do seguinte endereço: Av. Independência, 2293, Bloco 13 

- Sala 1306; ou pelo telefone (51) 3717-7680; ou pelo e-mail cep@unisc.br. 
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Local: 

Data: 

 

 

Nome e assinatura do voluntário 

 

Nome e assinatura do responsável pela apre-

sentação desse Termo de Consentimento Li-

vre e Esclarecido 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Para Responsabilizado 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA RESPONSABILIZADO 

 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Você está sendo convidado/a para facultar a participação de seu/sua responsabilizado/a como 

voluntário/a do projeto de pesquisa intitulado “Prevalência de microrganismos e resistência 

bacteriana em isolados de amostras do trato respiratório de pacientes internados em um hospital 

filantrópico da região do Vale do Rio Pardo”, que pretende verificar a prevalência e resistência 

microbiana de pacientes internados em um hospital filantrópico na região do Vale do Rio Pardo, 

vinculado ao Curso de Biomedicina da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. A pesqui-

sadora responsável por este Projeto de Pesquisa é Jane Dagmar Pollo Renner, que poderá ser 

contatado a qualquer tempo através do número 51 99826-3124 ou e-mail janerenner@unisc.br. 

 

A participação na pesquisa acima indicada de seu/sua responsabilizado/a é possível porque ele/a 

atende aos critérios de inclusão previstos na pesquisa, os quais são: sexo feminino ou mascu-

lino, idade igual ou superior a 18 anos, e a solicitação médica de exames culturais e antibiogra-

mas. A participação de seu/sua responsabilizado/a consiste em responder as questões relacio-

nada a ele/a e sua internação, que não passará de 5 minutos. Além disso, possibilitará a consulta 

dos resultados de exames microbiológicos do período de agosto a outubro de 2021, que serão 

acessados através do sistema laboratorial do laboratório em anexo ao Hospital São Sebastião 

Mártir.  

 

Nessa condição, é possível que alguns desconfortos aconteçam, como a possibilidade de sentir-

se incomodado/a ou inconfortável para responder o questionário. Por outro lado, a participação 

de seu/sua responsabilizado/a trará benefícios, como a contribuição para uma análise da ocor-

rência de coinfecção SARS-CoV-2 e infecção bacteriana, visto que a COVID-19 é uma doença 

relativamente nova e novos estudos são de grande importância para melhor compreender essa 

doença.  
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Para a participação de seu/sua responsabilizado/a nessa pesquisa não haverá nenhuma despesa 

com transporte, alimentação, exames, materiais a serem utilizados ou despesas de qualquer na-

tureza. Ao final da pesquisa você terá acesso aos resultados através de mensagem por What-

sApp, e-mail ou correio. 

 

Assim, pelo presente Termo de Consentimento de Responsabilizado (TCR) eu, 

_________________________________ declaro que autorizo a participação de meu/minha 

responsabilizado/a neste projeto de pesquisa, pois fui informado/a, de forma clara e detalhada, 

livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa e dos pro-

cedimentos que ele/a será submetido/a, dos riscos, desconfortos e benefícios, assim como das 

alternativas às quais poderá ser submetido/a, todos acima listados. Ademais, declaro que, 

quando for o caso, autorizo a utilização da imagem e voz de meu/minha responsabilizado/a de 

forma gratuita pelo pesquisador, em quaisquer meios de comunicação, para fins de publicação 

e divulgação da pesquisa, desde que ele/a não possa ser identificado/a através desses instru-

mentos (imagem e voz). 

 

Fui, igualmente, informado/a: 

 

a) da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

b) da liberdade de retirar o consentimento de meu/minha responsabilizado/a qualquer momento, 

e deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuação de seu cuidado e 

tratamento; 

c) da garantia de que meu/minha responsabilizado/a não será identificado/a quando da divulga-

ção dos resultados e que as informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos 

vinculados ao presente projeto de pesquisa; 

d) do compromisso de receber informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta 

possa afetar a vontade de meu/minha responsabilizado/a em continuar participando; 

e) da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a legislação, 

caso existam danos à saúde de meu/minha responsabilizado/a diretamente causados por esta 

pesquisa; e, 

f) de que se existirem gastos quanto a participação de meu/minha responsabilizado/a nessa pes-

quisa, esses serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 
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O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o responsável 

pelo participante legal da pesquisa e outra com o pesquisador responsável. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela apreciação do projeto pode ser consultado, 

para fins de esclarecimento, através do telefone: (051) 3717- 7680.  

 

 

Local: 

Data: 

 

 

Nome e assinatura do voluntário 

 

Nome e assinatura do responsável pela apre-

sentação desse Termo de Consentimento 

para Responsabilizado 
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ANEXO C – Aprovação do CEP 
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