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RESUMO 

 

As infecções de corrente sanguínea (ICS) são importantes causas de morbidade e mortalidade, 

principalmente porque quando não tratadas devidamente podem evoluir para sepse e levar à 

morte. Associada às ICS está a resistência aos antimicrobianos, um problema crescente e de 

proporções mundiais, que está intrinsicamente relacionado ao uso inadequado e negligenciado 

dos medicamentos. Tendo conhecimento dessa problemáticas o trabalho teve como objetivo 

descrever as infecções de corrente sanguínea diagnosticadas por hemoculturas no laboratório 

de análises clínicas de um hospital escola do município de Goiânia -GO. O estudo analisou o 

perfil microbiológico e de resistência antimicrobiana, além de uma fazer uma descrição 

epidemiológica das infecções associadas à corrente sanguínea em um hospital universitário do 

município de Goiânia-GO. Foi conduzido com os dados gerados a partir dos resultados das 

hemoculturas processadas pelo laboratório clínico, obtidos pela geração de uma planilha de 

exames e resultados da seção de microbiologia do Laboratório Clínico. No período estudado, a 

prevalência de infecções da corrente sanguínea no Hospital das Clínicas foi de 7,7%. Os 

microrganismos gram positivos foram os de maior prevalência, correspondendo a 50,5% 

(222/439) dos isolados, seguido pelos gram negativos com 41,7% (183/439) e os fungos com 

8,0% (35/439). As espécies mais comumente isoladas foram os Estafilococos Coagulase 

Negativa (ECN) com 21,6% (95/439), Staphylococcus aureus com 20,5% (90/439), seguidos 

das bactérias gram negativas Klebsiella pneumoniae com 13,2% (58/439), Escherichia coli com 

9,0% (40/439) e Pseudomonas aeruginosa com 6,0% (28/439). A taxa de resistência entre os 

microrganismos gram positivos ficou em 71,2% (158/222), dentre os quais 25,5% (23/90) 

foram identificados como S. aureus resistentes a meticilina (MRSA), 75,7% (72/95) como ECN 

resistentes à oxacilina (MRECN) e apenas dois isolados como Enterococcus sp. (16,7%) 

resistentes à vancomicina (VRE). De todos os microrganismos gram negativos isolados, 70,4% 

(129/183) foram classificados como multi resistentes (MDR) e dentre eles 4 foram classificados 

como potencialmente extensivamente resistentes (XDR). Foram isoladas 33 E. coli com perfil 

MDR, sendo 7 positivas para Beta-lactamases de Espectro Estendido (ESBL). Das 45 K. 

pneumoniae MDR isoladas, 3 (6,7%) foram classificadas como XDR e 41,0% foram resistentes 

aos carbapenêmicos. Dentre os gram negativos não fermentadores, apenas três isolados de P. 

aeruginosa apresentaram resistência aos carbapenêmicos. Com esses resultados atestamos que 

conhecer o perfil microbiológico e de sensibilidade aos antimicrobianos é essencial para o 

melhor manejo das infecções de corrente sanguínea, pois a multirresistência amplifica a 



  

capacidade do patógeno em causar surtos intra-hospitalares, sua relação com a alta taxa de 

mortalidade e torna mais oneroso o tratamento das infecções por eles causadas.  

 

 

Palavras-chave: Hemoculturas; Multirresistência microbiana; Infecção de Corrente Sanguínea. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) é toda infecção que acomete o 

indivíduo durante um procedimento assistencial, terapêutico ou diagnóstico, em uma instituição 

de saúde, num prazo de 48 a 72 horas após internação e que não esteja no seu período de 

incubação no momento da admissão. IRAS é uma situação prevalente em todo mundo e de 

grande relevância para a saúde pública global devido a graves consequências como: tempo 

prolongado de permanência hospitalar, resistência aos antimicrobianos utilizados em 

tratamento, altas taxas de morbimortalidade e elevados custos adicionais (ANDERSON et al., 

2013; ANVISA, 2017a; GLANCE et al., 2011; SCHMIER et al., 2016; SOUZA et al., 2015). 

A epidemiologia dessas infecções é mais concisa em países desenvolvidos, com 

programas concretos de notificação, do que países em desenvolvimento em que um dos 

principais problemas é a falta de investimento em saúde pública. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em países europeus anualmente são relatados aproximadamente 

4.544.100 episódios de IRAS, atingindo um pouco mais de 4 milhões de pacientes. As 

estimativas para os Estados Unidos da América (EUA) são de 1,7 milhões de pacientes afetados. 

Quando aplicadas as devidas proporções, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o número 

de indivíduos infectados é 51% maior, o que é ainda mais agravado de acordo com o tempo de 

permanência na instituição (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011a, 2011b).  

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, existe uma limitação 

e baixa qualidade dos dados disponíveis devido à falta de sistematização consistente das 

informações. No entanto, a partir de alguns estudos que permitiram identificar o perfil 

epidemiológico localizado das IRAS e as recentes normatizações junto a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde (MS), alguns dados puderam ser 

descritos. Anteriormente, estimava-se uma prevalência de 15% de IRAS em hospitais de 

assistência terciária no país. Posteriormente, de acordo com informações encontradas no 

DATASUS, em 2014, foi possível contabilizar aproximadamente 1,6 milhões de IRAS 

ocorridas no Brasil, o que permitiu visualizar uma dimensão do problema em território nacional 

(ANVISA, 2004; PADOVEZE; FORTALEZA, 2014). 
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As principais IRAS são Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), Infecções do Trato 

Urinário associadas a Cateter Vesical de Demora (ITU/CVD), Infecções de Corrente Sanguínea 

(ICS) e Pneumonias Associadas à Ventilação Mecânica (PAV). Os principais fatores de risco 

são: procedimentos invasivos como cirurgias, Cateter Vesical de Demora (CVD), Cateter 

Venoso Central (CVC), Ventilação Mecânica (VM), traumas, imunossupressão dos indivíduos, 

idade, permanência maior que sete dias na unidade de saúde, comorbidade grave e internação 

em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (ALLEGRANZI et al., 2011; OLIVEIRA et al., 

2012; SOARES et al., 2017; SOUSA; OLIVEIRA; MOURA, 2016; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2011a, 2011b).  

  

1.2 INFECÇÃO DA CORRENTE SANGUÍNEA 

 

Uma infecção da corrente sanguínea (ICS) occore quando um ou mais 

microrganismos patogênicos são capazes de invadir a corrente e desencadear uma resposta 

inflamatória. As ICS são uma grande causa de internações hospitalares e, apesar de ocorrerem 

em menor incidência, são importantes causas de IRAS. Em ambos os quadros, a ICS são 

responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade, principalmente pelo fato de que 

quando não tratadas devidamente podem evoluir para quadros graves de sepse, culminando em 

choque séptico e morte. Além de serem passíveis de prevenção por medidas simples como a 

lavagem das mãos, uma abordagem comprovada por Begum et al. (2017) no qual os registros 

de IRAS, dentre elas ICS, em um hospital de Bangladesh na, India, atingiram as mais baixas 

taxas após a maior concientização e adesão dos profissionais a essa prática (ANVISA, 

2009;BONO; GIACOBBE, 2016; BROOKS et al., 2017; CIVITARESE et al., 2017). 

Uma ICS pode ser classificada como uma Infecção Primária da Corrente Sanguínea 

(IPCS) ou Infecção da Corrente Sanguínea Secundária (ICSS), e sua classificação é essencial 

para o correto direcionamento do tratamento do paciente acometido por essa infecção 

(ANVISA, 2009; SMITH; NEHRING, 2017). 

 

1.2.1 Infecção Primária da Corrente Sanguínea 

 

IPCS são consideradas infecções em que não é possível identificar o foco primário, 

ou seja, não são consequência de uma infecção em outro sítio corporal. Entretanto, as IPCS 

podem estar associadas aos dispositivos intravasculares, quando estes estão presentes, dos quais 
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o cateter venoso central (CVC) é o mais relacionado ao desenvolvimento de ICS (ANVISA, 

2010; CDC. CENTERS FOR DISEASE CONTROL, 2017). 

Embora o uso desses dispositivos seja vantajoso para a manutenção e qualidade de 

vida do indivíduo hospitalizado, a presença de cateter venoso central é a principal causa de 

IPCS sendo relacionada com aproximadamente 90% das infecções, um problema ainda mais 

grave nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) onde há um significativo aumento do risco do 

paciente desenvolver IPCS relacionadas ao CVC e evoluir para óbito nas UTIs (ANVISA, 2017; 

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, 2016; HENRIQUE 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2012; PASSAMANI; SOUZA, 2011) . 

 A IPCS/CVC é multifatorial e envolve tanto riscos inerentes ao paciente como 

extrínsecos a ele. Entre os fatores intrínsecos estão a alteração do estado imunológico, como 

pacientes infectados por HIV ou imunocomprometidos devido a presença de um câncer 

(GUSTINETTI; MIKULSKA, 2016; TARAMASSO; TATARELLI; DI BIAGIO, 2016); 

extremos de idade, como por exemplo pacientes neo-natais e idosos (MACHADO; ANTUNES; 

SOUZA, 2017; YAHAV et al., 2016); pré-existência de comorbidades, gravidade da doença de 

base (GUSTINETTI; MIKULSKA, 2016; OLIVEIRA et al., 2012), colonização da pele, entre 

outros. Em relação aos riscos extrínsecos tem-se o local de inserção do cateter, o número de 

inserções, uso de sistema de monitoramento de pressão, infusão de nutrição parenteral, tempo 

de permanência do cateter, tipo de cateter, local de internação, hospitalização prolongada e 

negligência de cuidados com o cateter (CORRÊA et al., 2012; HENRIQUE et al., 2013; 

TRUBIANO; PADIGLIONE, 2015). 

  

1.2.2 Infecção da Corrente Sanguínea Secundária 

 

Quando a hemocultura positiva e/ou os sinais clínicos de sepse podem ser 

associadas com a presença de sinais de infecção em um outro sítio anatômico podemos 

considerar a infecção de corrente sanguínea como uma Infecção de Corrente Sanguínea 

Secundária (ICSS). Essa bacteremia secundária ocorre através da drenagem de pequenos vasos 

sanguíneos ou linfáticos, seguindo para a corrente circulatória partindo de um foco infeccioso 

distinto em outro sítio do organismo (ANVISA, 2009; ARAUJO, 2012). As principais fontes 

de ICSS são: trato geniturinário (17%), trato respiratório (12%), intestino e peritônio (5%), pele 

(5%), trato biliar (4%), abscesso intra-abdominal (3%), outros sítios (8%) e sítios 

desconhecidos (27%) (ARAUJO, 2012). 
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1.3 DIAGNÓSTICOS DAS INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEA 

 

Essencialmente uma ICS é assim classificada quando há confirmação da infecção 

pela positivação de uma hemocultura, no entanto seu diagnóstico pode ser realizada tanto de 

forma laboratorial como clínica (CDC, 2014; GAHLOT et al., 2014)). De fato, a ANVISA 

(2009) estabeleceu que as ICS poderiam ser divididas naquelas com hemocultura positiva, e 

naquelas somente com critérios clínicos, contudo os dados gerados não seriam apropriados para 

comparações entre diferentes instituições o que dificultaria o levantamento de dados 

epidemiológicos.  

Devido à escassez de recursos em muitas instituições, o diagnóstico clínico é 

amplamente utilizado. Entretanto, a partir de 2010, acompanhando o Programa de Segurança 

do Paciente lançado pela OMS, e visando se adequar às recomendações internacionais, a 

ANVISA propôs que haja um interesse em adquirir os insumos necessários para realização de 

hemoculturas, pois as IPCS laboratorialmente confirmadas são os indicadores utilizados para a 

notificação (ANVISA, 2014; BRASIL, 2014). 

Assim, a detecção de uma ICS inclui tanto um exame clínico como um resultado 

laboratorial, pois o diagnóstico dependerá da suspeita de um infecção em um paciente que 

apresente sinais clínicos (GAHLOT et al., 2014). E é a partir da suspeita clínica que se baseia 

a escolha do clínico em dar inicio a terapêutica empírica, pois a demora na administração do 

antimicrobiano está associada ao aumento da morbidade e mortalidade (HUTTUNEN et al., 

2013; SMITH; NEHRING, 2017). 

Portanto, se o indivíduo apresentar pelo menos um dos sinais ou sintomas: febre 

(>38°C), tremores, oligúria (volume urinário <20 mL/h) e hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 

mmHg) sem que haja relação com um sítio de infecção secundária, deve-se requisitar uma 

hemocultura (ANVISA, 2009; GAHLOT et al., 2014; VARGO, 2018). 

O diagnóstico laboratorial das ICS é essencial para a continuidade das decisões de 

conduta com o paciente. Apesar do desenvolvimento tecnológico na medicina laboratorial, a 

hemocultura é o padrão ouro no diagnóstico das ICS (OPOTA; JATON; GREUB, 2015). A 

identificação do patógeno causador da infecção e o estabelecimento de seu perfil de 

suscetibilidade aos antimicrobianos é de extrema importância para o ajuste de antimicrobianos 

utilizados para se evitar falha do tratamento, além de evitar uma pressão seletiva de resistência 

na espécie infectante (OPOTA et al., 2015). 

A ANVISA ressalta que hemoculturas positivas podem representar contaminação 

na hora da coleta ou processamento e, por isso, para o diagnóstico de uma ICS devem ser 
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levados em consideração alguns critérios clínicos como sinais e sintomas. Esses critérios são 

reforçados pela ANVISA em seu manual de critérios nacionais de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, e no quadro 1, é possível ver a descrição de três critérios determinantes na 

caracterização de uma IPCS, como por exemplo, o número de hemoculturas positivas obtidas 

por paciente (ANVISA, 2009, 2013). 

 

Quadro 1 - Critérios que devem ser preenchidos para caracterizar uma Infecção 

Primária da Corrente Sanguínea. 

 
 

 

Fonte: Adaptado de ANVISA, 2009 
 

A figura 1 traz um fluxograma de como proceder com o diagnóstico laboratorial de 

uma IPCS ou ICSS, de origem comunitária ou relacionada à assistência à saúde, que auxilia 

tanto no norteamento do processo de identificação da ICS como notificação da mesma. 

Idealmente o diagnóstico laboratorial é realizado para os indivíduos que apresentarem quadro 

clínico sugestivo de infecção com febre (> 38ºC) ou hipotermia, leucocitose (> 10.000/ mm3) e 

que não começaram com o uso de antimicrobianos.  

 

 

1 A coleta de hemocultura através de dispositivos intravenosos é de difícil interpretação.  
2 A infecção em acesso vascular não é considerada infecção em outro sítio. 
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Figura 1: Fluxograma para identificação de Infecção de Corrente Sanguínea. 

Fonte: ANVISA, 2017. 

 

Os dados obtidos pelo diagnóstico clínico e laboratorial são utilizados para gerar 

informações sobre a qualidade do serviço prestado, pois gera indicadores de quantidade de 

infecções confirmadas e contaminações que podem estar relacionadas com os procedimentos 

operacionais utilizados nos estabelecimentos de assistência à saúde, como o uso correto de 

antissépticos, a lavagem das mãos e o uso devido de equipamentos de proteção individual (EPI) 

(ANVISA, 2009, 2016). 

No início do programa nacional de prevenção e controle de infecções relacionadas 

à assistência à saúde, 63% das IPCS notificadas eram de confirmação laboratorial, já os dados 

mais recentes liberados revelaram que 75% das IPCS notificadas foram laboratorialmente 

confirmadas, demonstrando que o diagnóstico laboratorial vem se tornando mais frequente 

(ANVISA, 2012, 2016). 
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1.3.1 Hemocultura 

 

A hemocultura é um procedimento laboratorial padrão requisitado para a 

confirmação da existência de infecção na corrente sanguínea a partir do isolamento em meio de 

cultura apropriado do microrganismo responsável pelo quadro infecioso. A hemocultura 

permite identificar até baixas concentrações do patógeno no sangue, juntamente com a 

indicação do perfil de sensibilidade ou resistência aos antimicrobianos que consequentemente 

leva a uma adequação da terapia antimicrobiana instituída (ARAUJO, 2012; OPOTA et al., 

2015).  

Em relação ao intervalo de tempo entre as coletas não há consenso, pois os 

microrganismos podem ser recuperados da corrente sanguínea dentro de 24 horas, porém é 

estabelecido que deve haver intervalo entre coletas simultâneas. Deste modo, recomenda-se a 

coleta antes do pico febril, pois é sabido que há um influxo de microrganismo na corrente 

sanguínea que precede o pico febril em até uma hora, e uma uma concentração maior de 

microrganismos no sangue aumentariam as chances de positivação da amostra. Também é 

essencial a coleta da hemocultura anteriormente ao uso de alguma droga antimicrobiana, pois 

sua ação pode mascarar a presença do microrganismo no sangue do paciente. Assim, o correto 

seria iniciar a antibioticoterapia após a coleta das hemoculturas, caso não seja possível, a coleta 

deve ser feita imediatamente antes da próxima dose do tratamento e utilizando meios de cultura 

com neutralizadores, como resinas neutralizadoras (ARAUJO, 2012; KHATIB et al., 2015; 

TOWNS; JARVIS; HSUEH, 2010). 

Para a hemocultura é utilizado um sistema automatizado em que se utilizam garrafas 

preenchidas com meio para o crescimento microbiano. Esses frascos, além do meio de cultura 

ricos em nutrientes, também contêm anticoagulantes, neutralizadores de antibióticos e agentes 

que lizam células fagocitárias e liberam microrganismos para que estes possam ser recuperados 

pelo meio. No fundo dessas garrafas existe um indicador de CO2 que muda sua coloração, ou 

seja, com o crescimento bacteriano/fúngico há produção de CO2 que altera o medidor, que então 

é detectado pelo sistema (LOONEN et al., 2014; OPOTA et al., 2015). 

Deve ser coletado de dois (aeróbio/anaeróbio) a quatro frascos para hemoculturas 

sendo feitas duas punções, cada uma em um sítio distinto. Portanto, se o volume suportado pela 

garrafa é de 8-10 mL, para um adulto deve-se coletar 20 mL por punção. Os frascos de 

hemocultura pediátricos, devido à dificuldade de coleta comportam volumes menores que 3 

mL. O volume de preenchimento é o mais significante fator interferente na positivação da 
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hemocultura, pois geralmente um paciente tem entre 1 e 10 Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC)/mL de sangue quando em um quadro de bacteremia, o que se revela uma quantidade 

mínima para detecção por meio desses sistemas automatizados. Portanto, um volume maior de 

amostra de sangue aumenta a sensibilidade do exame, evitando resultados falsos negativos 

(ANDRIOLO et al., 2010; DARGÈRE et al., 2014; KALASKAR et al., 2017; MACHADO; 

JÚNIOR; FRIGATTO, 2014; PATEL et al., 2011). 

O tempo de incubação para uma hemocultura pode ser de 5 a 7 dias, e tem-se 

mostrado suficiente para o crescimento dos principais microrganismos, até alguns de 

desenvolvimento fastidioso. Caso a hemocultura seja positiva, um período de 12-24 horas é 

suficiente para que seja detectado pelo sistema, e então pode ser semeada para obtenção de 

culturas isoladas para identificação (KIRN; WEINSTEIN, 2013; OPOTA et al., 2015). 

A técnica de coleta do sangue deve ser a mais asséptica possível, pois a avaliação 

se a hemocultura positiva é consequência de uma contaminação ou infecção se inicia a partir 

do momento da coleta do material. A taxa de contaminação de um serviço de saúde não deve 

ultrapassar 3% e para isso é importante que a equipe de flebotomistas tenha conhecimento e 

sempre preze pela execução correta (ANVISA, 2017; CLINICAL LABORATORY 

STANDARDS INSTITUTE (CLSI), 2007; NAIR; ELLIOTT; AL MOHAJER, 2017). 

É importante que ao coletar a amostra de sangue, o profissional siga alguns passos 

como: (1) identificar o paciente; (2) conferir e ordenar todo material a ser usado identificando 

o recipiente com o nome do paciente, leito, data, hora e local de coleta (sítio anatômico); (3) 

preparar os frascos de hemocultura removendo o lacre, limpar a tampa com álcool 70% 

deixando o algodão sobre o frasco até o momento da punção; (4) escolher o melhor local para 

a punção; (5) calçar as luvas e posicionar o garrote; (6) realizar a antissepsia com algodão/gaze 

contendo álcool 70% ou clorexidina alcoólica 0,5% com movimentos circulares do centro para 

fora, por 30 segundos e por duas vezes com algodões/gaze diferentes; (7) coletar de 5 a 10 mL 

de sangue (adultos) ou de 1 a 4 mL de sangue (crianças) para cada frasco; (8) transferir a 

amostra para os frascos de hemocultura, colocando primeiramente o sangue no frasco 

ANAERÓBIO (sem troca de agulhas), mas caso a coleta for realizada com escalpe e adaptador 

próprio, inocula-se primeiro o frasco AERÓBIO (ARAUJO, 2012; MACHADO; JÚNIOR; 

FRIGATTO, 2014). 

Após a inoculação, incubação e positivação deve-se seguir para a identificação dos 

microrganismos responsáveis pelo processo infeccioso. São realizadas subculturas, juntamente 

com a microscopia, que permitirão a identificação e o perfil de suscetibilidade, com o resultado 

sendo liberado em um tempo médio de 24 a 48 horas. Para tal, corriqueiramente utiliza-se 
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sistemas de identificação automatizados, como o sistema VITEK2 (BioMérieux), que 

disponibiliza tanto a identificação fenotípica como também o perfil de suscetibilidade aos 

antimicrobianos. 

 

1.4 PRINCIPAIS MICRORGANISMOS ISOLADOS 

 

A interpretação da hemocultura positiva geralmente é de fácil interpretação, mas 

por vezes o microbiologista e clínico devem analisar o contexto e o padrão de positividade das 

hemoculturas obtidas anteriormente. Existem alguns microrganismos que possuem um alto 

valor preditivo de positividade para infecções verdadeiras como: Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Klebsiella spp., e outras enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria 

meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Brucella spp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

agalactiae, Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, 

membros do grupo Bacteroides fragilis, Candida spp. e Cryptococcus spp. (ARAUJO, 2012; 

KIRN; WEINSTEIN, 2013) . 

Os principais microrganismos envolvidos em IRAS reportadas em países 

desenvolvidos são: Acinetobacter spp (51,0%); Staphylococcus aureus (21,8%); 

enterobactérias (20,2%); Pseudomonas spp. (17,2%); Enterococcos spp. (10,0%); Escherichia 

coli (9,1%); Candida spp. (8,8%) e Estafilococos Coagulase Negativa (7,0%) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011b). Já em países em desenvolvimento, apesar do sistema de 

notificação falho, foi descrito em um relatório da OMS (2011) que o grupo de microrganismos 

gram negativos são frequentemente os mais associados a IRAS. No entanto, individualmente S. 

aureus é o mais encontrado no geral e Acinetobacter spp. em pacientes graves de alto risco.  

Dentre o problema da infecção em ambiente hospitalar, a situação mais grave se 

encontra nas UTIs. Segundo estudos da OMS, a UTI está entre os serviços hospitalares com 

maior prevalência de IRAS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011a, 2011b) . Em 2016, 

o European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) lançou seu relatório anual 

epidemiológico e dentre as principais IRAS adquiridas em UTIs estava a ICS, a qual teve como 

principais agentes etiológicos os Estafilococos Coagulase Negativa (ECN), Enterococcus spp., 

S. aureus, e Klebsiella spp. (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2016). 

No Brasil, os primeiros relatórios epidemiológicos trazem um perfil microbiológico 

das infecções relacionadas à assistência à saúde demonstrando que ECN (19,9%) foram os 

microrganismos mais frequentemente notificados seguidos por S. aureus (16,5%), K. 
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pneumoniae (12,4%), Acinetobacter spp. (11,4%) e P. aeruginosa (8,9%). Estes cinco 

patógenos corresponderam a 69,1% do total dos agentes causadores das IPCS (ANVISA, 2014). 

O boletim mais recente trouxe que das notificações de identificação de microrganismos 

causadores das IPCS em UTI adulto em 2015, foram mais frequentemente isolados K. 

pneumoniae, ECN, S. aureus, Acinetobacter spp. e Pseudomonas aeruginosa (ANVISA, 2016, 

2017b).  

 

1.5 RESISTÊNCIA MICROBIANA 

 

A resistência aos antimicrobianos é um problema crescente e de proporções 

mundiais, e está intrinsicamente relacionado ao uso inadequado e negligenciado dos 

medicamentos. Aproximadamente 40% dos pacientes em unidades de internação são tratados 

com antimicrobianos tanto com intenção terapêutica como profilática, e seu emprego 

inadequado tem proporcionado a emergência cada vez maior de microrganismos resistentes 

(ROCHA; PEREIRA, 2015; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2010; SILVA; SILVA JÚNIOR, 

2015). 

Segundo dados publicados pela ANVISA, 40% dos isolados de Klebsiella spp. 

provenientes de hemoculturas já são resistentes aos carbapenêmicos, no entanto a grande 

maioria dos isolados continua sensível a esse antibacteriano. Para o Acinetobacter spp., a 

resistência chega a uma taxa de 80% em pacientes brasileiros com ICS por este agente, 

demonstrando um problema grave, emergente e preocupante de resistência aos carbapenêmicos 

(ANVISA, 2017b). 

Para as outras bactérias gram negativas, os últimos boletins liberados pela ANVISA 

revelaram que houve uma permanência das altas taxas de resistência aos carbapenêmicos. 

Pseudomonas aeruginosa, Bastonete Gram Negativo Não Fermentador (BGNNF), assim como 

Acinetobacter spp. apresentaram taxas de resistência variando de 35,6 a 39,1%. Já os gram 

negativos pertencentes à família Enterobacteriaceae, apresentaram taxas de resistência aos 

carbapenêmicos e às cefalosporinas de amplo espectro (terceira e/ou quarta gerações) de 43,3% 

para K. pneumoniaee, 21,6% para Enterobacter spp. e 9,7% para E. coli (ANVISA, 2014, 2016, 

2017b). 

Entre os cocos gram positivos, a taxa de resistência à oxacilina para Staphylococcus 

spp. foi de 52,9% para os S. aureus e 75,1% para os ECN. Frente à vancomicina foi observado 

uma resistência de 28,8% dos Enterococcus spp., sendo 11,3% de E. faecalis e 48,9% de E. 

faecium envolvidos em IPCS (ANVISA, 2014, 2016). 
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Portanto, a partir da compreensão da problemática da resistência aos 

antimicrobianos e como ela interfere na conduta de tratamento das ICS, descrever o perfil 

microbiológico e perfil de suscetibilidade dos principais microrganismos envolvidos em ICS 

em nosso hospital permite que o manejo dos pacientes internados seja mais eficaz e preciso, 

evitando tanto o uso indevido de antimicrobianos como promovendo a melhora dos indivíduos 

diagnosticados com ICS.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever o perfil das infecções de corrente sanguínea diagnosticadas por hemocultura 

no laboratório de análises clínicas de um hospital escola do município de Goiânia-GO. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar a prevalência de infecções da corrente sanguínea através dos resultados das 

hemoculturas;  

 

b) Descrever os principais microrganismos isolados; 

 

c) Determinar o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das espécies isoladas; 

 

d) Analisar a ocorrência destes microrganismos em relação a unidade de internação, sexo e 

idade dos pacientes e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos.
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo descritivo e transversal sobre o perfil microbiológico e de 

resistência antimicrobiana, além de uma descrição das infecções associadas a corrente 

sanguínea em um hospital universitário do município de Goiânia-GO. 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi conduzido com os dados gerados das unidades de internação do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), uma instituição pública de 

assistência terciária, hospital de ensino, conveniada com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Possui aproximadamente 300 leitos, distribuídos em enfermarias de diferentes especialidades. 

A instituição, de grande importância estadual e em toda região do Centro-Oeste brasileiro, 

atende uma população local por meio de internações eletivas e de um pronto socorro, 

referenciados de toda rede do SUS. 

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população do estudo foi composta por todos os pacientes internados na instituição 

para os quais há registro de agendamento e resultado de hemoculturas durante o período de 

junho de 2016 a junho de 2018.  

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSÃO 

 

Foi considerado eletivo para o estudo, todo paciente internado, que apresentasse 

pelo menos uma hemocultura positiva durante o período do estudo e que tivesse resultados do 

antibiograma para o microrganismo isolado.  
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Embora o conceito de infecção na corrente sanguínea englobe infecção na corrente 

sanguínea laboratorialmente confirmada e sepse clínica, esta última sem confirmação 

laboratorial, incluímos nesse estudo apenas pacientes pertencentes à primeira categoria. 

Para pacientes que apresentaram mais de uma hemocultura positiva para o mesmo 

microrganismo, no mesmo quadro de internação, foi considerado apenas o primeiro isolamento. 

Foi levado em consideração duas hemoculturas por paciente quando o isolamento ocorreu em 

quadros infecciosos distintos.  

 

3.5 DEFINIÇÕES 

 

3.5.1 Infecção de Corrente Sanguínea 

 

A presença de, pelo menos, uma hemocultura positiva podendo ser em 

consequência de um foco infeccioso em outro sítio corporal (ICSS) ou não (IPCS). 

 

3.5.2 Data da Infecção 

 

Data da coleta do material para as hemoculturas com resultado positivo para 

crescimento microbiano significativo. 

 

3.5.3 Classificação dos Microrganismos em Relação à Resistência Antimicrobiana 

 

De acordo com Magiorakos et al. (2011), os agentes microbianos testados são 

divididos em categorias e de acordo com o perfil de resistência a eles as bactérias são 

classificadas em: MDR (Multidrug-resistant) – o microrganismo isolado não foi suscetível a 

pelo menos um agente antimicrobiano em 3 ou mais categorias; XDR (Extensively drug-

resistant) - quando o isolado não é suscetível a pelo menos um agente em quase todas as 

categorias, exceto um ou duas das categorias existentes; PDR (Pandrug-resistant) - quando há 

resistência a todos os agentes antimicrobianos de todas as categorias. 
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3.5.4 Classificação dos Estafilococos Coagulase Negativa Resistentes à Meticilina 

(MRECN) 

 

Microrganismos do gênero Staphylococcus sp. classificados como coagulase 

negativa, predominantemente espécies como S. epidermidis, S. capitis, S. haemolyticus e S. 

hominis, que apresentaram resistência à oxacilina. 

 

3.5.5 Classificação dos S. aureus resistentes à Meticilina (Methicillin-Resistant S. aureus – 

MRSA) 

 

Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina foram classificados como 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e, foram definidos como MDR, pois 

essa resistência prediz não suscetibilidade a todas as categorias de beta-lactâmicos, com 

exceção da nova classe de Cefalosporinas MRSA-ativa (ex. Ceftaroline).  

 

3.6 PROCEDIMENTOS MICROBIOLÓGICOS (ISOLAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E 

TESTE DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS) 

 

Para a realização das hemoculturas foram utilizadas garrafas de hemocultura 

contendo meio e resinas inibidoras de antibióticos preenchidas com o sangue do paciente, 8–10 

mL para adultos e 2–5 mL para pacientes pediátricos. As garrafas foram inseridas no sistema 

automatizado BacTec® da Becton Dickinson, onde as garrafas de hemocultura ficam incubadas 

em agitação contínua. Essa metodologia é baseada na detecção da fluorescência emitida por um 

sensor nos frascos com meios de cultura. O sistema é de alta sensibilidade e monitora, em 

intervalos de 10 minutos, as amostras de hemocultura. Quando a amostra foi positiva houve a 

semeadura do conteúdo da garrafa em meios de cultura em placa (ágar MacConkey, ágar 

manitol salgado e ágar sangue) e o crescimento foi analisado. 

Para a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos o laboratório conta 

com um sistema automatizado, BD – PHOENIX. O equipamento realiza a identificação rápida 

da maioria das bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, gram positivas e gram negativas que 

infectam humanos. O sistema conta com um painel com 45 cavidades para identificação 

bioquímica e dois para controle de fluorescência, e um painel com cavidades com agentes 

antimicrobianos e uma cavidade para controle de crescimento. O sistema utiliza um indicador 
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redox colorimétrico otimizado para o teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) e 

diversos indicadores colorimétricos e fluorométricos para identificação. 

O isolamento e análise da identificação e dos testes de sensibilidade aos 

antimicrobianos foram realizados pela equipe do Laboratório de Microbiologia do Laboratório 

de Análises Clínicas do Hospital das Clínicas de acordo com o documento do Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) do ano vigente. Os resultados alimentaram o sistema de 

emissão de laudos do laboratório que pode ser checado no próprio sistema do hospital ou podem 

ser impressos. 

 

3.7 COLETA DE DADOS 

 

Os dados necessários para o desenvolvimento deste estudo foram coletados por 

meio dos registros no sistema informatizado “Laudos” de resultados do Laboratório Clínico. 

Os resultados das hemoculturas, microrganismos isolados e seus respectivos antibiogramas 

foram obtidos pela geração de uma planilha de exames e resultados da seção de microbiologia 

do Laboratório Clínico. Ainda por meio dessa planilha foi possível identificar o número de 

prontuário associado a cultura identificando o paciente, a data de realização do exame, a idade 

do paciente, sexo e local de internação. 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente trabalho faz parte de um projeto maior intitulado “Caracterização dos 

Atendimentos Realizados pelo Laboratório Clínico do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás”. Este estudo foi anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas/UFG - CEP/HC/UFG, de acordo com as atribuições definidas na 

Resolução CNS 466/12, sob o número de parecer 855.670 de 29 de outubro de 2014 (Anexo I). 

 

3.9 ANÁLISE DE DADOS 

 

A base de dados foi construída com o programa Microsoft Excel para Office 365 

MSO com os resultados microbiológicos laboratoriais (hemocultura positiva, microrganismo 

isolado e perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos) e dados do paciente (nome completo, 

idade, sexo, data da coleta da hemocultura, unidade de internação). 
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A prevalência das infecções da corrente sanguínea total, por ano de estudo e por 

microrganismos gram negativos e gram positivos e respectivos intervalos de 95,0% de 

confiança (IC 95,0 %) foram calculados. O nível de probabilidade de 0,05 foi utilizado para 

determinar a significância estatística dos resultados encontrados. Foram realizadas análises 

univariadas para descrição dos resultados com auxílio do software OpenEpi versão online 

(www.OpenEpi.com).  
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4 RESULTADOS  

 

No total, durante os dois anos abrangidos pelo estudo foram coletadas 5.783 

hemoculturas e 548 obtiveram crescimento positivo de microrganismos. Porém, foram 

excluídas da investigação 109 hemoculturas positivas devido as culturas terem sido 

consideradas contaminação, exibirem protocolo duplicado e/ou apresentarem o mesmo isolado 

em dias consecutivos, permanecendo 439 hemoculturas positivas no estudo e 5.674 no total. 

Portanto, a prevalência de infecções da corrente sanguínea por hemoculturas positivas no 

Hospital das Clínicas, no período do estudo foi de 7,7% (439/5.674 - IC 95% 7,07-8,46). 

A prevalência de infecções da corrente sanguínea por hemoculturas positivas no 

ano de 2016 foi de 9,2% (124/1.354 - IC 95% 7,73-10,81), 2017 de 7,3% (218/2.981 - IC 95% 

6,43-8,30) e 2018 de 7,2% (97/1.339 - IC 95% 5,97-8,75). Não houve diferença estatisticamente 

significante entre as prevalências de infecção da corrente sanguínea nos anos do estudo (p= 

0,08).  

Entre as hemoculturas positivas, a maioria foi obtida de pacientes do sexo 

masculino (n= 255, 58,1%). A faixa etária foi dividida em quatro categorias, sendo 0-12 anos 

(n=69) com uma prevalência de ICS de 15,7% (IC 95% 12,61-19,42), 13-18 (n=14), com 3,2% 

(IC 95% 1,90-5,28), 19-59 (n=184) com 41,9% (IC 95% 37,39-46,58) e ≥ 60 anos (n=172) 

com 39,2% (IC 95% 34,73-43,82). Houve predomínio do sexo masculino nas faixas etárias de 

19-59 e maiores de 60 anos (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição do número de hemoculturas positivas de acordo com a faixa etária e 

sexo dos pacientes com ICS durante o período de julho de 2016 a junho de 2018. 
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O Hospital das Clínicas conta com 11 unidades de internação das quais a Clínica 

Médica, Pronto Socorro adulto, UTI Médica e Clínica Cirúrgica foram as unidades com maior 

prevalência de hemoculturas positivas sendo 26,2% (115/439), 20,5% (90/439), 12,3% (54/439) 

e 10,5% (46/439), respectivamente (Tabela 1). Por outro lado, a Maternidade/Obstetrícia foi a 

clínica hospitalar que menos teve pacientes com microrganismos isolados de hemoculturas 

durante todo o período do estudo. 

 

Tabela 1 - Prevalência de microrganismos gram positivos, gram negativos e fungos nas 

hemoculturas positivas de acordo com a clínica de internação no período do estudo. 

Clínica de 

Internação 

Gram Positivos Gram Negativos  Fungos Total 

N % N % n %  n % 

Médica 55 47,8 54 47,0 6 5,2 115 26,3 

Pronto Socorro 38 42,2 50 55,6 2 2,2 90 20,5 

UTI Médica 28 51,9 19 35,2 7 13,0 54 12,3 

Cirúrgica 22 47,8 15 32,6 10 21,7 46 10,5 

UTI Neonatal 22 66,7 9 27,3 2 6,1 33 7,5 

UTI Cirúrgica 17 54,8 11 35,5 3 9,7 31 7,1 

P.S. Pediátrico 18 81,8 4 18,2 - - 22 5,0 

Tropical 9 40,9 10 45,5 3 13,6 22 5,0 

Pediátrica 9 60,0 6 40,0 - - 15 3,4 

Ortopédica 4 57,1 3 42,9 - - 7 1,6 

Maternidade e 

obstetrícia 
- - 2 66,7 1 33,3 3 0,7 

 

As bactérias gram positivas foram isoladas de todas as unidades de internação do 

hospital, exceto de pacientes internados na Maternidade/Obstetrícia. Os fungos somente não 

foram isolados de pacientes internados na Clínica Ortopédica e nas unidades pediátricas (Pronto 

Socorro Pediátrico e Clínica Pediátrica). Diferentemente dos outros dois grupos de 

microrganismos, os gram negativos foram isolados de hemoculturas solicitadas em pacientes 

internados em todas as alas do hospital. 

Os microrganismos gram positivos foram os de maior prevalência no período 

analisado, correspondendo a 50,5% (222/439) dos isolados no período dos dois anos, com a 

prevalência em 2016 de 34,2% (76/222), em 2017 de 41,4% (92/222) e em 2018 de 24,3% 

(54/222). Em seguida os microrganismos mais prevalentes foram os gram negativos com 41,7% 

(183/439), sendo 48,5% (40/183) em 2016, com 59,0% (108/183) em 2017 e 19,1% (35/183) 

em 2018. Por fim, os fungos representaram 8,0% (35/439) dos isolados no período analisado, 

22,8% (8/35) em 2016, 51,4% (18/35) em 2017 e 22,8% (8/35) em 2018. Foram identificadas 

39 espécies de microrganismos sendo 16 de bactérias gram positivas, 17 de gram negativas e 6 
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de fungos. Entre as bactérias mais comumente isoladas em todo o estudo, destacamos os ECN 

com 21,6% (95/439) dos isolados, os S. aureus com 20,5% (90/439), seguidos dos gram 

negativos K. pneumoniae com 13,2% (58/439), E. coli com 9,0% (40/439) e P. aeruginosa com 

6,0% (28/439).  

Staphylococcus aureus foi o microrganismo mais isolado, e correspondeu a 40,5% 

(90/222) de todas as bactérias gram positivas (Tabela 2). Ainda, 42,8% (95/222) dos isolados 

gram positivos foram caracterizados como pertencentes a espécies de Estafilococos Coagulase 

Negativa (ECN), ou seja, mais de 80,0% (185/222) dos microrganismos gram positivos isolados 

durante o período pertenciam ao gênero Staphylococcus sp.  

 

Tabela 2 - Prevalência de microrganismos gram positivos isolados de hemoculturas nas 

unidades de internação do HC no período do estudo. 

Espécies Isoladas 

Número de 

Microrganismos 

Isolados (n) 

Percentual de 

Microrganismos 

Isolados (%) 

Staphylococcus aureus 90 40,5 

Estafilococos Coagulase 

Negativa (ECN) 

S. epidermidis 43 19,4 

S. hominis 25 11,3 

S. haemolyticus 22 9,9 

S. capitis 4 1,8 

S. lugdunensis 1 0,5 

Enterococcus faecium 12 5,4 

Enterococcus faecalis 11 5,0 

Streptococcus pneumoniae 5 2,3 

Corynebacterium sp. 2 0,9 

Streptococcus mitis 2 0,9 

Streptococcus agalactiae 1 0,5 

Streptococcus gordoni 1 0,5 

Streptococcus oralis 1 0,5 

Enterococcus raffinosus 1 0,5 

Bacillus sp. 1 0,5 

 

Staphylococcus aureus foi o microrganismo mais prevalente em todas as unidades 

de internação, exceto na Maternidade/Obstetrícia, onde nenhum microrganismo gram positivo 

foi isolado. As espécies de ECN apresentaram uma alta prevalência, principalmente em 

pacientes internados nas três Unidades de Terapia Intensiva presentes no hospital, que 

corresponderam por 70,1% (47/67) de todos os isolados gram positivos nas UTIs. As principais 

espécies de gram positivas estão distribuídas por clínicas de internação na tabela 3. Duas 

espécies de ECN foram identificadas em menor quantidade em pacientes nas UTIs, 

Staphylococcus capitis com 2 isolamentos de pacientes na UTI Médica e Staphylococcus 

lugdunensis com 1 isolado em paciente na UTI Neonatal.  
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Tabela 3 - Prevalência dos principais microrganismos gram positivos por clínica hospitalar no 

período do estudo. 

Clínica de 

Internação 

E. 

Coagulase 

Negativa* 

S. aureus* Enterococcus 

sp.* 

Streptococcus 

sp.* 

Outros 

Gram 

Positivos* 

Ortopédica - 100,0 - - - 

UTI Médica 80,7 15,4 3,8 -  
UTI Neonatal 70,8 16,6 12,5 - - 

UTI Cirúrgica 55,5 33,3 11,1 - - 

P.S. Pediátrico 44,4 50,0 - 5,5 - 

Pediátrica 44,4 55,5 - - - 

Cirúrgica 40,9 31,8 22,7 - 4,6 

Tropical 33,3 44,4 11,1 11,1 - 

Médica 29,6 48,1 16,7 3,7 1,8 

Pronto Socorro 18,4 55,3 7,9 15,8 2,6 

Maternidade/ 

Obstétrica 
- - - - - 

*valores expressos em % 

 

Na Tabela 4 está descrito o perfil de suscetibilidade frente aos antimicrobianos 

testados de cada categoria em relação as bactérias gram positivas mais prevalentes do período 

estudado. Dos 222 microrganismos gram positivos isolados no estudo, 71,2% (158/222) foram 

classificados como multirresistentes (MDR). Entre S. aureus, 74,4% (67/90) foram 

classificados como MDR, dos quais 34,3% (23/67) foram identificados como MRSA.   

 

Tabela 4 - Perfil de resistência dos principais microrganismos gram positivos isolados das 

hemoculturas frente aos antimicrobianos testados no período do estudo. 

Antimicrobianos 

S. 

aureus 

S. 

epidermidis 
S. hominis 

S. 

haemolyticus 

Enterococcus 

sp. 

N % N % N % N % N % 

Clindamicina 53 58,8 33 76,0 17 68,0 17 77,0 5 41,6 

Eritromicina 60 66,6 38 88,0 21 84,0 18 81,0 5 41,6 

Linezolida 1 1,1 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Oxacilina 23 25,5 35 81,0 15 60,0 18 81,0 5 41,6 

Rifampicina 3 3,3 4 9,0 1 4,0 0 0,0 1 8,3 

Tetraciclina 10 11,1 5 11,0 5 20,0 2 9,0 2 16,6 

Trimetoprima/ 

Sulfametoxazol 
15 16,6 28 65,0 16 64,0 13 59,0 3 25,0 

Vancomicina 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,6 

Ampicilina 18 20,0 32 74,0 18 72,0 15 68,0 9 75,0 

Penicilina G 86 95,0 43 100,0 24 96,0 22 95,0 11 91,6 

 

As espécies de Estafilococos Coagulase Negativa MDR representaram 77,9% 

(74/95) dos isolados no período do estudo, praticamente a mesma proporção de S. aureus MDR 

no mesmo período de tempo.  
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Dentre os ECN MDR, 97,3% (72/74) foram classificados como estafilococos 

coagulase negativa resistentes à meticilina (MRECN).  

Também entre os ECN MDR, 47,3% (35/74) foram classificados como S. 

epidermidis resistentes à oxacilina (methicillin-resistant S. epidermidis- MRSE) e 16 (45,7%) 

foram recuperados de pacientes do sexo masculino. A média de idade desses pacientes foi de 

45 (±27) anos. A média de idade dos pacientes infectados por MRSA foi de 45,2 (±25,8) anos 

e o sexo masculino foi o mais prevalente. 

A relação do sexo dos pacientes com as hemoculturas positivas para MRSA e 

MRECN, assim como a variação por faixa etária pode ser vista no Gráfico 2.  

  

 
Gráfico 2 – Distribuição da porcentagem das faixas etárias dos pacientes com isolados MRSA 

e MRECN por sexo. 

 

A clínica com maior número de cepas resistentes de S. aureus foi a Médica com 23 

isolados MDR, sendo 9 MRSA. Destaca-se a alta prevalência de S. aureus MDR nas UTIs, em 

especial a presença de MRSA na UTI Cirúrgica, correspondendo a 66,0% dos isolados na 

unidade, sendo assim, o local com maior prevalência de MRSA no hospital.  

Analisando o perfil de resistência dos MRECN nas clínicas do hospital (Gráfico 3) 

pôde-se notar uma alta taxa de isolamento nas três UTIs, prevalência superior a encontrada para 

os MRSA.  
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Gráfico 3 – Prevalência (%) do fenótipo MRSA e MRECN nas hemoculturas de acordo com a 

clínica de isolamento. 

 

Dentre os ECN de menor incidência houve a identificação de um isolado 

identificado como Staphylococcus lugdunensis com perfil MDR isolado em paciente internado 

na UTI neonatal. 

Ao todo foram isoladas três espécies de enterococos que contabilizaram 24 

bactérias. Destas, 50,0% (12/24) apresentaram algum perfil de resistência sendo dois 

Enterococcus faecalis MDR e 10 Enterococcus faecium MDR. Apenas dois isolados (16,7%) 

foram caracterizados com fenótipo de resistência VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus), 

os dois provenientes de pacientes do sexo masculino, maiores de 60 anos estando um internado 

na Clínica Médica e o outro na UTI Médica. 

Dentre as espécies gram negativas, os microrganismos mais isolados foram 

Klebsiella pneumoniae com 31,7% (58/183), seguido por Escherichia coli com 21,8% (40/183), 

Pseudomonas aeruginosa com 15,3% (28/183) e Acinetobacter baumannii com 10,9% (20/183) 

(Tabela 2). Do restante das espécies de bactérias gram negativas, 14,7% (27/183) pertenciam à 

família Enterobacteriaceae, 4,4% (8/183) aos bacilos não fermentadores e 1,1% (2/183) ao 

gênero Aeromonas sp.  
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Tabela 5 - Prevalência de microrganismos gram negativos isolados de hemoculturas nas 

unidades de internação do HC no período do estudo. 

Espécies Isoladas 

Número de 

Microrganismos 

Isolados (n) 

Percentual de 

Microrganismos 

Isolados (%) 

Klebsiella pneumoniae 58 31,7 

Escherichia coli 40 21,8 

Pseudomonas aeruginosa 28 15,3 

Acinetobacter baumannii 20 10,9 

Enterobacter cloacae 12 6,6 

Pseudomonas sp. 5 2,7 

Serratia marcescens 5 2,7 

Salmonella sp. 4 2,2 

Aeromonas sp. 2 1,1 

Citrobacter sp. 2 1,1 

Achromobacter sp. 2 1,1 

Burkholderia cepacia 1 0,5 

Enterobacter aerogenes 1 0,5 

Enterobacter agglomerans 1 0,5 

Klebsiella oxytoca 1 0,5 

Proteus mirabilis 1 0,5 

 

As bactérias da família Enterobacteriaceae foram as mais prevalentes em 

praticamente todas as clínicas, dentre elas, Klebsiella pneumoniae, a bactéria gram negativa 

mais isolada no total, sendo mais frequente na Clínica Médica com 27,5% (16/58) de 

isolamentos na unidade e no Pronto Socorro adulto com 18,9% (11/58). De forma inversa, 

Escherichia coli  teve maior isolamento no Pronto Socorro adulto com 45,0% (18/40) do que 

na Clínica Médica com 32,5% (13/40).  

Na Tabela 6 é possível ver o perfil de microrganismos isolados em cada unidade de 

internação estudada. Os BGN Não Fermentadores também foram frequentes, principalmente 

nas três UTIs, em que a taxa de prevalência foi alta, em especial na UTI Cirúrgica com um 

isolamento de Pseudomonas aeruginosa correspondendo a 45,4% (5/11) dos microrganismos 

isolados na unidade de internação durante o período do estudo.  
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Tabela 6 - Prevalência dos principais microrganismos gram negativos por clínica hospitalar no 

período do estudo*. 

Clínica de 

Internação 

K. 

pneumoniae 

E. 

coli 

P. 

aeruginosa 

A. 

baumannii 

E. 

cloacae 

S. 

marcescens 

Outros 

BGN 

Médica 27,5 24,1 9,2 22,2 7,4 1,9 5,5 

Pronto 

Socorro 
22,0 36,0 22,0 2,0 - 2,0 16,0 

UTI Médica 47,4 - 15,8 15,8 - - 21,1 

UTI 

Neonatal 
11,1 33,3 - 11,1 22,2 11,1 11,1 

Cirúrgica 40,0 20,0 - 13,3 20,0 6,7 - 

P.S. 

Pediátrico 
- - 25,0 - - - 75,0 

UTI 

Cirúrgica 
36,4 9,1 45,4 - - - 9,1 

Pediátrica 33,3 - 16,7 16,7 33,3 - - 

Tropical 60,0 20,0 10,0 - 10,0 - - 

Ortopédica 33,3 - 33,3 - - 33,3 - 

Maternidade 

/obstetrícia 
100,0 - - - - - - 

*valores expressos em %  

BGN: Bacilo Gram Negativo  

 

De todos os microrganismos gram negativos isolados, 70,4% (129/183) 

apresentaram fenótipo MDR e dentre eles quatro (3,1%) foram classificados como 

potencialmente XDR. O perfil de resistência de cada microrganismo para os antimicrobianos 

utilizados no estudo encontra-se na Tabela 7. A distribuição das espécies de bactérias gram 

negativas com perfil MDR por clínica hospitalar pode ser vista no Gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4 - Distribuição dos microrganismos gram negativos com fenótipo MDR de acordo 

com a clínica de isolamento. 
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Tabela 7 - Perfil de resistência dos principais microrganismos gram negativos isolados das 

hemoculturas frente aos antimicrobianos testados no período do estudo. 

Antimicrobiano 

testado 

P. 

aeruginosa 

A. 

baumannii 

K. 

pneumoniae E. coli Enterobacteriaceae 

N % N % N % N % N % 

Amicacina 1 3,5 12 60,0 0 0,0 0 0,0 7 23,0 

Gentamicina 3 10,7 13 65,0 27 46,5 5 12,5 9 30,0 

Ciprofloxacina 5 17,8 12 60,0 36 62,0 12 30,0 7 23,3 

Levofloxacina 5 17,8 11 39,0 33 56,8 12 3,0 3 10,0 

Ceftazidima 5 17,8 12 60,0 NT - NT - 2 6,6 

Cefepime 7 25,0 12 60,0 36 62,0 9 22,5 7 23,3 

Ertapenem 1 3,5 NT - 24 41,3 0 0,0 4 13,3 

Imipenem 8 28,5 12 60,0 24 41,3 0 0,0 4 13,3 

Meropenem 7 25,0 12 60,0 24 41,3 0 0,0 3 10,0 

Colistina 0 0,0 0 0,0 4 6,8 0 0,0 3 10,0 

Aztreonam 10 35,7 NT - NT - NT - 1 3,3 

Trimet / Sulfa NT - 8 40,0 36 62,0 27 67,5 5 16,6 

Amox/Clav NT - NT - 39 67,2 11 27,5 18 60,0 

Cefoxitina NT - NT - 30 51,7 0 0,0 19 63,3 

Ampícilina NT - NT - 58 100,0 32 80,0 22 73,3 

Ceftriaxona NT - 12 60,0 39 67,2 9 22,5 15 50,0 

Cefuroxime NT - NT - 40 69,0 10 25,0 21 70,0 

Tigeciclina NT - NT - 3 5,1 0 0,0 0 0,0 

NT: Não Testado 

Trimet / Sulfa: Trimetoprima/ Sulfametoxazol 

 

E. coli apresentou taxa de resistência de 82,5% (33/40). Para o sexo feminino foram 

isolados 19 microrganismos MDR e para o sexo masculino foram 14 (Tabela 8). As faixas 

etárias mais envolvidas nos casos de multirresistência foram acima de 18 anos e o Pronto 

Socorro adulto e a Clínica Médica foram as unidades de internação com maior prevalência de 

resistência para as E. coli com 54,5% (18/33) e 39,3% (13/33), respectivamente. 

 

Tabela 8 - Distribuição etária dos isolados de Escherichia coli com perfil de resistência MDR 

segundo o sexo. 

Faixas etárias Feminino Masculino 

0 – 12 1 1 

13 – 17 0 0 

18 – 59 9 7 

≥ 60 9 6 

Total 19 14 

 

Das 33 E. coli MDR, sete (21,2%) foram identificadas com o fenótipo de resistência 

ESBL; quatro foram recuperadas de pacientes do sexo feminino e três do sexo masculino.  Esse 
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perfil foi mais prevalente no Pronto Socorro adulto e na Clínica Médica e a média de idade dos 

pacientes foi de 55 (±22,4) anos. 

Houve um equilíbrio de K. pneumoniae MDR isoladas segundo o sexo do paciente 

(Tabela 9), porém pôde ser observada uma prevalência maior em pacientes adultos e acima de 

60 anos em relação aos pacientes mais jovens, com apenas 4 isolados na UTI neonatal. Das 45 

K. pneumoniae MDR, três (6,7%) foram classificadas como potencialmente extensivamente 

resistente (XDR), sendo dois isolados recuperados de homens idosos (>60 anos), um de cada 

UTI e uma mulher adulta de 43 anos de idade proveniente da Clínica Médica.  

 

Tabela 9 - Distribuição etária dos isolados de Klebsiella pneumoniae com perfil de resistência 

MDR segundo o sexo. 

Faixas Etárias Feminino Masculino 

0 – 12 2 2 

13 – 17 0 0 

18 – 59 13 8 

≥ 60 5 15 

Total 20 25 

 

Como pôde ser visto na tabela 10, aproximadamente 41,0% dos isolados de K. 

pneumoniae foram resistentes a pelo menos um dos antibióticos carbapenêmicos. Destes, 10 

(41,6%) foram positivos para a produção de carbapenemases através do Teste de Hodge. A 

Clínica Médica e o Pronto Socorro adulto foram as unidades com maior positividade seguidos 

pela UTI Médica. Cinquenta por cento (50,0%) dos pacientes envolvidos com as infecções 

produzidas por K. pneumoniae produtora de carbapenemase do tipo KPC eram maiores de 60 

anos. 

Da família das enterobactérias ainda foram isolados Salmonella spp. (seis), Proteus 

mirabilis (um), E. cloacae (12), E. agglomerans (um) e E. aerogenes (um), todos com perfil 

MDR, sendo uma cepa de E. cloacae e a única de E. aerogenes positivas para produção de 

carbapenemase pelo teste de Hodge. As cepas de Enterobacter produtoras de carbapenemase 

foram isoladas da Clínica Médica (E. cloacae) e da UTI Médica (E. aerogenes).  

Entre os BGN Não Fermentadores, Acinetobacter baumannii apresentou maior taxa 

de resistência, ou seja, 60,0% (12/20) dos microrganismos foram classificados como MDR. 

Pseudomonas aeruginosa apresentaram taxa de resistência de 32,1% (9/28). Houve uma alta 

prevalência de microrganismos A. baumanni MDR na Clínica Médica, com apenas três 

amostras provenientes da UTI Médica, sendo um dos isolados caracterizado como potencial 

XDR. Não houve isolamento de A. baumannii das hemoculturas provenientes de pacientes 

abaixo de 18 anos (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Distribuição etária dos isolados de A. baumannii e P. aeruginosa com perfil de 

resistência MDR segundo o sexo. 

Faixas 

Etárias 

Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

0 – 12 0 0 0 0 

13 – 17 0 0 1 0 

18 – 59 5 3 3 2 

≥ 60 1 3 1 2 

Total 6 6 5 4 

 

Foram identificadas nove cepas de Pseudomonas aeruginosa MDR, três isoladas 

do Pronto Socorro adulto, três das UTIs, duas da Clínica Médica e uma da Clínica Pediátrica, a 

qual foi a única cepa caracterizada como produtora de carbapenemase pelo Teste de Hodge. 

Essa cepa produtora de KPC foi isolada de um paciente do sexo feminino de 13 anos.  

As demais espécies de BGNNF equivaleram a aproximadamente 12,0% do total 

desse grupo de bactérias isoladas no hospital, dentre elas, destacamos um único isolado de 

Acinetobacter lwoffii proveniente da UTI Médica e uma Burkholderia cepacia proveniente do 

Pronto Socorro adulto, ambos isolados de pacientes idosas com idade superior a 70 anos de 

idade. Embora para B. cepacia não houve registro do resultado do teste de suscetibilidade 

antimicrobiana, para o isolado de A. lwoffii foi identificado um perfil MDR de resistência. 

Dos 34 isolamentos fúngicos positivos todos eram pertencentes ao gênero Candida 

sp.; sete espécies foram identificadas e em apenas dois casos não foi possível a identifiação em 

nível de espécie. Os principais agentes fúngicos isolados foram C. tropicalis com 29,4% 

(10/34), seguida da C. albicans com 26,4% (9/34) e C. krusei com 20,5% (7/34) (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Prevalência dos agentes fúngicos isolados de hemoculturas nas unidades de 

internação do HC no período do estudo. 

Espécies Isoladas 

Número de 

Microrganismos 

Isolados (n) 

Percentual de 

Microrganismos 

Isolados (%) 

Candida tropicalis 10 29,5 

Candida albicans 9 26,4 

Candida krusei 7 20,5 

Candida parapsilosis 5 14,7 

Candida pelliculosa 1 2,9 

Candida sp. 2 5,9 

 

Das clínicas em que houve algum crescimento fúngico, a Clínica Cirúrgica foi a 

unidade que mais apresentou positividade nas hemoculturas indicando uma maior prevalencia 

de ICS por agentes fúngicos. Dentre as espécies isoladas, Candida tropicalis foi a mais 
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frequente, seguida por C. albicans. A mesma tendência de perfil microbiológico foi observada 

na UTI Médica, em que as duas espécies supracitadas foram as mais prevalentes (Tabela 12). 

 

Tabela 12  - Prevalência das espécies de fungos por clínica hospitalar, no período do estudo.* 

Clínica de 

Internação 

C. 

albicans 

C. 

tropicalis 
C. krusei 

C. 

parapsilosis 

C. 

pelliculosa 

Candida 

sp. 

Cirúrgica 30,0 50,0 10,0 10,0 - - 

UTI Médica 42,8 42,8 14,4 - - - 

Médica 16,7 - 33,3 16,7 16,7 16,7 

Tropical - 33,3 - 66,7 - - 

UTI Cirúrgica 33,3 - 66,7 - - - 

Pronto Socorro - - 50,0 50,0 - - 

UTI Neonatal 50,0 50,0 - - - - 

Maternidade/ 

Obstetrícia 
- - - - - 100,0 

*valores expressos em % 
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5 DISCUSSÃO 

 

As infecções na corrente sanguínea ainda são uma grande causa de morbimortalidade, 

desta forma, a hemocultura ainda tem papel fundamental tanto para a identificação do patógeno 

causador das infecções na corrente sanguínea, como para a elucidação do perfil de 

suscetibilidade aos antimicrobianos, o que contribui para um rápido e adequado tratamento, 

evitando mortes e a expansão da resistência bacteriana (ARAUJO, 2012; CANTEY; 

MILSTONE, 2015; SCHEER et al., 2018).   

O presente trabalho observou uma taxa de positividade de 7,7% das hemoculturas 

requisitadas no período analisado. Esse percentual de positividade assemelha-se a outros 

valores encontrados em hospitais de outros países em desenvolvimento como 6,8% (225/3.803) 

no Irã (KEIHANIAN et al., 2018), 9,2% (132/1.440) na Índia (GOHEL et al., 2014), 7,0% 

(2.681/37.858) na Argentina (SAAD et al., 2018), e 8,9% (1.262/15.593) na Itália, um país 

desenvolvido (FOLGORI et al., 2014). Porém, a porcentagem de ICS do nosso estudo 

encontrou-se abaixo dos valores de outros estudos como no hospital Mekelle, no norte da 

Etiópia com 28,0% (144/514) (WASIHUN et al., 2015), em uma pesquisa no oeste da Nigéria 

com 13,1% (41/313) de positividade (NWADIOHA et al., 2012) e até mesmo em estudos na 

região sul do Brasil com 12,12% (613/5.059) (DALLACORTE et al., 2016). Essa diferença nos 

valores pode ser em decorrência de características regionais, o tipo e regime de uso dos 

antibióticos e a pressão seletiva que estes causam na microbiota colonizadora do ambiente, ou 

sazonalidade dos isolamentos; como também pode ocorrer em consequência da tecnologia 

empregada no diagnóstico, como por exemplo, se usa técnicas convencionais ou de 

automatização; do preparo dos profissionais tanto para a coleta do material, e assim evitar 

contaminações, como em detectar a real necessidade da hemocultura, pois, como no caso deste 

estudo, o hospital é uma instituição de ensino e muitos estudantes de medicina podem pedir 

desnecessariamente o exame, ou seja, sem uma indicação clínica para ele; além do uso de 

antimicrobianos antes da coleta do material para a cultura (CHOI et al., 2018; DALLACORTE 

et al., 2016; GOHEL et al., 2014; KOLONITSIOU et al., 2017). 

Em relação à prevalência da positividade das amostras para o gênero masculino 

(58,1%), pode ser observado na literatura uma tendência maior para esse grupo de pacientes 

(BUETTI et al., 2016; CHOI et al., 2018; TRECARICHI et al., 2015), até mesmo em trabalhos 

semelhantes realizados no Brasil e na mesma região do país (DALLACORTE et al., 2016; 

RUSCHEL; RODRIGUES; FORMOLO, 2017). Em trabalhos realizados no mesmo hospital a 
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prevalência do sexo masculino relacionada à infecções de corrente sanguínea se aproximava 

dos 57,0% (GUILARDE et al., 2007; SOUSA et al., 2014). Nesses mesmos trabalhos foi visto 

que a faixa etária com maior prevalência de ICS foi dos indivíduos acima de 60 anos, assim 

como no presente trabalho. No entanto, o destaque é para a alta frequência de pacientes adultos 

sem estar em extremo de idade, um fator de risco para IRAS e consequentemente ICS, dado 

que coincide com a prevalência de isolamento da Clínica Médica, Pronto Socorro adulto e UTI 

Médica, pois são as unidades com maior número de indivíduos internados (GUILARDE et al., 

2007; MARRA et al., 2011; SOARES et al., 2017). 

Em um estudo de vigilância das ICS realizado por Marra et al. (2011), as UTIs 

foram as alas de internação em que mais houve positividade. De fato a ANVISA (2016) em seu 

boletim de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde demonstrou que no Brasil, 

no ano de 2015, 75,5% das infecções de corrente sanguínea foram originadas em internações 

nas UTIs. No entanto, nosso trabalho apresentou uma maior frequência de positividade na 

Clínica Médica, Pronto Socorro adulto e em terceiro lugar a UTI Médica. Uma das possíveis 

razões para tal acontecimento, como postulado por CHOI et al. (2018) em seu trabalho 

comparando a positividade entre uma unidade de pronto atendimento e uma ala de internação 

prolongada, pode estar relacionado ao fato da Clínica Médica receber mais pacientes e de maior 

permanência na unidade, assim mais pessoas se tornam mais suscetíveis a adquirir uma IRAS. 

Outro fator que pode estar envolvido é a dinâmica de atendimento na unidade do Pronto Socorro 

que pode levar a uma falha na percepção dos sinais do paciente que indicariam a necessidade 

da hemocultura, além da rotatividade de leitos sendo os pacientes encaminhados para outras 

unidades em um curto período de tempo. 

Os dados do presente trabalho demonstraram que 50,5% dos microrganismos 

isolados foram gram positivos, o que coincide com o boletim publicado pela (ANVISA, 2017b) 

que revelou uma predominância dos microrganismos gram positivos causando ICS nas UTIs 

do país, e de fato as bactérias gram positivas foram as mais prevalentes em quase todas as 

clínicas do hospital. Na literatura pode-se observar uma variação entre a prevalência de gram 

positivos e gram negativos em relação aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, por 

exemplo, em um estudo realizado na França por ROBINEAU et al., (2018) foi observado uma 

maior prevalência de ICS causadas por gram negativas, enquanto em outro país europeu, em 

um estudo realizado na Grécia por KOLONITSIOU et al. (2017) o isolamento de gram positivos 

foi mais prevalente. Nos países em desenvolvimento pode ser observado o mesmo evento, como 

nos trabalhos de  KHOLOUJINI et al. (2016) no Irã com predominio de gram negativos e de 

SAAD et al. (2018) na Argentina com predominância de gram positivos causando ICS. Até 
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mesmo no Brasil alguns estudos vem relatando a existência de uma variação (FERREIRA et 

al., 2018; GUILARDE et al., 2007; SOARES et al., 2017). O que se tem destacado é que havia 

uma prevalência de microrganismos gram positivos causando ICS nos países desenvolvidos, 

porém, tem ocorrido um declínio nos casos causados por gram positivos e um aumento dos 

isolados gram negativos, fato que vem sendo associado a implantação de programas mais 

rigorosos de controle de infecção (AKOVA, 2016; CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 2016; GUSTINETTI; MIKULSKA, 2016; KRAKER et al., 2012). O 

que se pode constatar é que nossos resultados também estão de acordo com pesquisas 

anteriormente realizadas na nossa região, o que poderia sugerir uma característica regional de 

isolamento que tem se mantido pelos últimos anos (GUILARDE et al., 2007; LOPES et al., 

2018; SOUSA et al., 2014). 

Em relação as espécies de bactérias mais envolvidas em ICS isoladas nas 

hemoculturas, apesar de haver uma variação nas taxas de prevalência, existe um grupo de 

microrganismos mais frequentes. No presente trabalho as bactérias mais comumente isoladas 

foram ECN (21,6%), S. aureus (20,5%), K. pneumoniae (13,2%), E. coli (9,0%) e P. aeruginosa 

(6,0%). Esses resultados se assemelham a outros estudos realizados na mesma região no Brasil 

(LOPES et al., 2018; SOUSA et al., 2014; PAULA; COSTA, 2018).  

S. aureus e ECN, assim como em nosso estudo, são os principais envolvidos em 

ICS, possivelmente devido a característica de fazerem parte da microbiota humana em 

associação com a alta taxa de internação de indivíduos imunossuprimidos e o crescente número 

de procedimentos invasivos comuns no ambiente hospitalar (HATTORI et al., 2018). Em um 

estudo de prevalência realizado em seis hospitais particulares na região sul do Brasil foi 

observado que S. aureus e ECN foram os microrganismos mais isolados (DALLACORTE et 

al., 2016), o que está de acordo com os dados publicados pela ANVISA (2017) em seu último 

boletim da avaliação dos indicadores nacionais das IRAS, quando demonstrou que ECN e S. 

aureus, juntas, são as espécies mais envolvidas em ICS nas internações em UTIs nacionais. O 

problema com esses dados é que existe uma recorrente associação de ECN a contaminação das 

hemoculturas, isso quando as técnicas de coleta e cultivo não são adequadas, e sua ligação com 

a antibioticoterapia inadequada aumenta a exposição dos microrganismos a pressão seletiva e 

consequentemente ao desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos. Deste modo, 

identificar as possíveis fontes de contaminação e falsas hemoculturas positivas seria essencial 

para o manejo correto das reais ICS (MARRA et al., 2011; SOUSA et al., 2014; WASIHUN et 

al., 2015).  



Discussão  39 

Nosso trabalho apontou que 34,3% dos isolados de S. aureus com perfil MDR eram 

resistentes à oxacilina, ou seja, foram classificados como MRSA. Para os ECN os valores foram 

ainda maiores, sendo 97,3% dos microrganismos ECN isolados identificados como MRECN. 

Trabalhos similares ao nosso apresentaram taxas que variavam de 79,1% para MRECN (MA et 

al., 2011) até 67,0% para MRSA (GOHEL et al., 2014; KHOLOUJINI et al., 2016; 

TRECARICHI et al., 2015). Em algumas localidades essa taxa de isolamento de MRSA é ainda 

menor do que a encontrada por nós. Em um estado do centro-oeste do Brasil, em um hospital 

de atenção terciária, apenas 6% (1/15) dos isiolados de S. aureus foram classificados como 

MRSA (GAUNA et al., 2013), e em um trabalho de vigilância na Europa, a taxa de isolamento 

de MRSA, apesar de ter aumentado nos últimos anos, não ultrapassou uma prevalência de 

23,0% (KRAKER et al., 2012). Os últimos dados disponibilizados pela ANVISA (2017) 

relatam que 63,0% das cepas de S. aureus e 78,7% dos ECN isoladas no Brasil apresentam o 

fenótipo de resistência à oxacilina, que são taxas de prevalência relativamente semelhantes às 

encontradas em nosso estudo e em trabalhos anteriores realizados na região (GUILARDE et al., 

2007). 

As UTI adultos foram as unidades de internação com maior incidência de MRECN 

e a Clínica Médica de MRSA. A característica dessas áreas do hospital é a presença de pacientes 

mais debilitados e imunocomprometidos e com a intensa utilização de procedimentos invasivos, 

principalmente nas UTIs, o que propicia a proliferação desses microrganismos resistentes 

(HATTORI et al., 2018). Esse fato é preocupante tanto pela qualidade do serviço prestado como 

pelo potencial risco de morte dos pacientes que se elevam com infecções por bactérias com esse 

perfil de resistência (ROMÃO; SOUZA; ANCELMO, 2016; SEAS et al., 2018).  

Dentro dos ECN identificados no trabalho destacamos a presença de 

Staphylococcus lugdunensis com perfil MDR na UTI neonatal, pois este microrganismo é um 

patógeno emergente com alto potencial virulento. S. lugdunensis pode causar endocardite, 

problemas ósseos, entre outros. Sua presença em uma UTI neonatal eleva o risco de 

complicações aos recém-nascidos com baixa imunidade e aos suscetíveis encaminhados para 

esse serviço (ITTLEMAN; SZABO, 2018).  

Quase todos os microrganismos gram positivos foram sensíveis à Vancomicina, 

com exceção de dois isolados de Enterococcus faecium, uma taxa menor que a de outros 

trabalhos para a mesma bactéria (KHOLOUJINI et al., 2016; RUSCHEL; RODRIGUES; 

FORMOLO, 2017; TRECARICHI et al., 2015). Os dois E. faecium eram provenientes da UTI 

Médica e Clínica Médica, causadores de ICS em dois pacientes idosos, isolados no mesmo ano 

com um intervalo de 44 dias. Esse fenótipo de resistência ainda é baixo no país, porém os 
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enterococos são patógenos intrinsecamente resistentes a muitos antimicrobianos e rapidamente 

podem acumular mutações que conferem resistência a múltiplos antibióticos, além da facilidade 

de compartilharem esses mecanismos de resistência com outras bactérias, o que torna seu 

monitoramento epidemiológico imperioso (AKOVA, 2016; ARIAS; MURRAY, 2013). 

Dos microrganismos gram negativos, K. pneumoniae, E. coli e P. aeruginosa 

foram os mais envolvidos no desenvolvimento de ICS, no entanto os BGNNF tiveram um papel 

menor como patógeno causador de bacteremia, apesar de sua importância e relevância serem 

notáveis no desenvolvimento do perfil de resistência aos antimicrobianos. Anteriormente, em 

um trabalho realizado na mesma instituição, os três microrganismos supracitados foram 

relatados como os mais prevalentes entre os gram negativos, porém P. aeruginosa foi o de 

maior frequência de isolamento (SOUSA et al., 2014). Nossos resultados coincidem com dados 

de estudos de vigilância que relatam essa alta incidência de bactérias gram negativas em ICS 

(AKOVA, 2016; ANVISA, 2017b; HATTORI et al., 2018; KEIHANIAN et al., 2018; MARRA 

et al., 2011; PANDEY; NIRANJAN; PANDE, 2017; WASIHUN et al., 2015).  

Quanto ao perfil de resistência, 70,0% de todos os microrganismos gram negativos 

apresentaram perfil MDR, dos quais quatro foram classificados como potencialmente XDR. No 

entanto, 93,7% dessas bactérias foram sensíveis à polimixina, que é atualmente a última escolha 

em casos de resistência (CARVALHO; COGO, 2014). As polimixinas foram descobertas em 

meados do século XX e, apesar de sua toxicidade elevada, com a emergência dos padrões de 

resistência que tem surgido nos últimos anos, essa tem se tornado a classe de antimicrobianos 

de escolha no combate das bactérias gram negativas multirresistentes em ambiente hospitalar 

(CARVALHO; COGO, 2014). Os níveis de resistência às polimixinas ainda se encontram 

baixos em vários países, como é descrito por JEANNOT, BOLARD e PLÉSIAT (2017), porém 

são números que vem se elevando com o tempo, assim como a resistência às demais drogas 

antimicrobianas. A perspectiva mais crítica está relacionada à resistência à Polimixina em K. 

pneumoniae, como pode ser visto em alguns países europeus como a Itália e Grécia, com taxas 

de 15,4% e 19,9%, respectivamente, e que se intensifica em casos de K. pneumoniae produtoras 

de carbapenemases, nas quais a taxa de resistência pode chegar a 29,0% (JEANNOT; 

BOLARD; PLÉSIAT, 2017; CARVALHO; COGO, 2014). 

Dentro do perfil de gram negativos MDR, um dos mais graves achados foi a 

resistência aos carbapenêmicos e a produção de enzimas carbapenemases. As maiores taxas de 

resistência aos carbapenêmicos foram observadas entre as K. pneumoniae, com 

aproximadamente 41,0% dos isolados, das quais 22,0% foram produtoras de carbapenemase do 

tipo KPC. Essa é uma relação observada em outros trabalhos em condições semelhantes as 
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nossas e na média nacional em que K. pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos, juntamente 

com a resistência as cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, correspondem a 46,8% dos isolados dessa 

espécie (ANVISA, 2017b; DALLACORTE et al., 2016; KOLONITSIOU et al., 2017). Nossos 

resultados também revelaram uma alta taxa de resistência (84,0%) desse microrganismo às 

cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, porém uma baixa taxa de confirmação do perfil de resistência 

por teste fenotípico, sendo apenas nove (15,0%) testes realizados para confirmação do fenótipo.  

O contrário foi observado para E. coli, para a qual tanto a taxa de resistência aos 

carbapenêmicos, como às cefalosporinas de 3ª e 4ª geração foram baixas, sendo o fenótipo 

ESBL identificado em apenas 17,5% dos isolados e nenhum isolado apresentou resistência aos 

carbapenêmicos. A presença de cepas produtoras de enzimas ESBL e carbapenemases do tipo 

KPC tem estreita relação com o aumento da taxa de mortalidade e o uso inadequado da 

antibioticoterapia, o que tem se tornado um problema de escala mundial (TUMBARELLO et 

al., 2012). Nossos dados apontam que as clínicas que mais isolaram bactérias produtoras de 

enzimas carbapenemases do tipo KPC foram a Clínica Médica seguida pelo Pronto Socorro 

adulto. Uma hipótese pode estar relacionada com o fato de que os cuidados em uma unidade de 

pronto socorro devem ser rápidos, e dentre os procedimentos está a antibioticoterapia empírica, 

portanto, pode-se sugerir que o surgimento de perfis de resistência como os observados nessas 

unidades de internação, sejam em decorrência dessa prática de prescrição exagerada e por vezes 

desnecessária de antibióticos (CHOI et al., 2018).  

Quando os pacientes com um estado geral estabilizado, e que necessitam de uma 

internação mais prolongada, são encaminhados para a Clínica Médica, onde as enfermarias 

compartilhadas, o grande fluxo de pessoas, a gravidade dos pacientes e o uso de equipamentos 

invasivos é extensivo, a disseminação dos genes de resistência se torna mais propícia 

(ANVISA, 2017b; CHOI et al., 2018; DALLACORTE et al., 2016; GOHEL et al., 2014; 

HATTORI et al., 2018; KOLONITSIOU et al., 2017). Nossa pesquisa não abrangeu a taxa de 

mortalidade, porém alguns estudos no Japão e Itália que trataram de fatores de risco para 

mortalidade relataram um aumento da mortalidade em 30 dias ocasionado pela presença de K. 

pneumoniae produtoras de carbapenemases do tipo KPC em relação às bactérias sensíveis 

HATTORI et al., 2018; TUMBARELLO et al., 2012).  

Entre os BGNNF, A. baumannii foi o microrganismo mais resistente com 60,0% 

dos isolados resistentes aos carbapenêmicos, consequentemente o bacilo gram negativo mais 

resistente, assim como pôde ser visto no Boletim anual da ANVISA (2017) e em relatórios 

internacionais (AKOVA, 2016; DURDU et al., 2018; MARRA et al., 2011). Em pesquisa 

anteriormente realizada por PAULA e COSTA (2018) no mesmo centro hospitalar, 
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Acinetobacter baumannii produtores de carbapenemases correspondiam a 43,1% dos 

microrganismos isolados no hospital e, assim como em nosso estudo, a Clínica Médica foi a 

unidade com maior predominância desses microrganismos com resistência aos 

carbapenêmicos. Essa característica pode estar relacionada ao perfil de atendimento dos 

pacientes na Clínica Médica. Essa unidade é a maior unidade em leitos e os pacientes 

acompanhados pelo serviço são em grande parte portadores de alguma malignidade 

hematológica e outros tumores, portadores de doenças crônicas como diabetes e doenças renais, 

internados por alguma complicação, alguma síndrome infecciosa, ou seja, indivíduos com 

características de imunossupressão.  

Os isolados Pseudomonas aeruginosa apresentaram uma taxa de 25,0% de 

resistência aos carbapenêmicos, quando comparada a pesquisas anteriores realizadas na mesma 

unidade hospitalar (GUILARDE et al.,2007). Pôde-se perceber que houve uma estabilidade 

nessa frequência de resistência. Anteriormente, a taxa de resistência das P. aeruginosa aos 

carbapenêmicos relatada por GUILARDE et al. (2007), em um trabalho semelhante a este nos 

anos 2000 e 2001 foi de aproximadamente 25,0%. Posteriormente, em uma análise das IRAS 

relacionadas a UTIs, LOPES et al. (2018) relataram uma taxa de 16,7% de resistência de P. 

aeruginosa aos carbapenêmicos. Essa tendência de estabilidade nos casos de resistência aos 

carbapenêmicos nos últimos anos também foi observada por um levantamento epidemiológico 

realizado por AKOVA (2016) e em um estudo de vigilância feito por DURDU et al. (2018).  

Entre nossos resultados, também pudemos observar a identificação de outros 

microrganismos causando ICS. Dentre as bactérias isoladas com menor frequência relatamos a 

Serratia marcescens, Citrobacter sp., Klebsiella oxytoca, Burkholderia cepacia, Proteus 

mirabilis e Salmonella sp. Esses microrganismos apesar do potencial de patogenicidade para os 

pacientes hospitalizados, ou seja, com reconhecido caráter oportunista, potentes fatores de 

virulência e capacidade de adquirir mecanismos de resistência, alguns são reconhecidos pela 

resistência intrínseca característica, ainda são pouco citados. Destacamos as espécies de 

Salmonella sp. isoladas, todas advindas das unidades do Pronto Socorro adulto, o que pode estar 

relacionado ao fato de esse gênero estar envolvido em ICS de origem comunitária (GOHEL et 

al., 2014; DALLACORTE et al., 2016). 

As candidemias representam a sétima principal causa de ICS relacionadas a IRAS 

no Brasil; alguns estudos vem relatando um declínio no isolamento de espécies de Candida 

albicans em relação a espécies não albicans em todo mundo, inclusive no cenário brasileiro 

(DOI et al., 2016; MARRA et al., 2011). Em nossa pesquisa foi observado que Candida sp., 

apesar do baixo número de isolamento, foi o quinto microrganismo mais prevalente no período 
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analisado correspondendo a 8,0% (35/439) do total, um percentual relativamente baixo, mas 

que coincide com o perfil da região (CANELA et al., 2018; GAUNA et al., 2013; MARRA et 

al., 2011). E como tem mostrado a tendência nacional, Candida não albicans foi o 

microrganismo mais frequente, sendo Candida tropicalis o mais prevalente, além de ter sido 

mais comumente isolada em hemoculturas de pacientes do sexo masculino (DOI et al., 2016; 

MARRA et al., 2011). Nossa média de idade nos casos de infecções fúngicas foi de 49,5 anos, 

e as unidades de internação com mais isolados foram as Clínicas Cirúrgica e Médica. As 

candidemias são associadas a altas taxas de mortalidade, e devido à sua característica 

oportunista tem alta incidência em casos de imunossupressão e em pacientes de longa 

internação. Em nosso trabalho não avaliamos o tempo de permanência dos pacientes nas 

unidades de internação para avaliar se houve associação do tempo e o número de ICS. No 

entanto, no Hospital das Clínicas, as Clínicas Cirúrgica e Médica são as unidades em que os 

pacientes permanecem por mais tempo e em nossos resultados foram as clínicas com maior 

número de isolamentos. Em relação à imunossupressão, 35,0% dos pacientes identificados com 

ICS por Candida sp. tinham mais de 60 anos de idade, ou seja, eram pacientes idosos e que 

naturalmente apresentam um declínio do sistema imune (BRAGA et al., 2018; DOI et al., 2016). 

O Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas não realiza o teste de suscetibilidade 

aos antimicrobianos para os isolados fúngicos e por isso não há dados a esse respeito para os 

isolados aqui identificados. 

Acreditamos que os resultados encontrados nessa investigação possam colaborar 

com a conduta clínica praticada no hospital visando a melhor escolha para o tratamento dos 

indivíduos infectados, e com isso reduzir a taxa de morbimortalidade relacionada às infecções 

de corrente sanguínea; além de evitar o aumento e propagação da resistência antimicrobiana.  

O trabalho apresentou algumas limitações como, por exemplo, a não diferenciação 

de infecções comunitárias e nosocomiais. Por falta de mais dados clínicos do paciente não foi 

possível determinar se a ICS era primária ou secundária, determinar fatores de risco para o 

desenvolvimento da ICS, além de outras relações entre clínica, infecção e desfecho do caso. No 

entanto, futuras pesquisas podem tomar esse estudo como ponto de partida para novas análises. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise do perfil 

microbiológico e de resistência dos principais agentes infecciosos envolvidos nas ICS dos 

pacientes envolvidos e das unidades de internação hospitalar.  

Durante o período do estudo a prevalência de infecções da corrente sanguínea por 

hemoculturas positivas no Hospital das Clínicas foi de 7,7%, sendo 50,5% (222/439) dos 

isolados microrganismos gram positivos, 41,7% (183/439) gram negativos e 8,0% (35/439) dos 

isolados eram fungos. A partir dos dados apresentados foi possível observar que, de modo geral, 

houve uma predominância de microrganismos gram positivos como agentes causadores das ICS 

e que dentre eles se destacaram as bactérias do grupo dos Estafilococos Coagulase Negativa, 

seguida dos S. aureus. No entanto, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli foram as bactérias 

da família Enterobacteriaceae com taxa de isolamento relevante no hospital, e os bacilos gram 

negativos não fermentadores, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, apesar de 

uma positividade menor, também tiveram um percentual significativo de isolados. 

Com a determinação do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos foi possível 

evidenciar que 66,0% dos microrganismos gram positivos apresentaram perfil MDR. A 

resistência a oxacilina foi apresentada por 34,3% dos isolados de S. aureus e 97,3% dos ECN. 

Em relação aos microrganismos gram negativos, 70,4% dos isolados foram identificados como 

MDR, dentre os quais quatro cepas foram classificadas como potencialmente XDR. Klebsiella 

pneumoniae apresentou três cepas XDR e um percentual de resistência aos carbapenêmicos de 

41,0%. Já Acinetobacter baumannii foi o BGNNF com maior taxa de resistência (60,0%) dos 

microrganismos MDR e com uma média de 60,0% de resistência específica aos 

carbapenêmicos. 

Com esses resultados entendemos que conhecer o perfil microbiológico e de 

sensibilidade aos antimicrobianos é importante para melhor o combate das infecções de corrente 

sanguínea e o problema da resistência aos antimicrobianos, pois a multirresistência amplifica a 

capacidade do patógeno em causar surtos intra-hospitalares, sua relação com a alta taxa de 

mortalidade e torna mais oneroso o tratamento das infecções por eles causadas.  
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