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RESUMO 

Existe uma grande preocupação pelo mundo sobre a resistência bacteriana. Os 

problemas de infecções hospitalares vêm crescendo cada vez devido ao 

aumento da resistência bacteriana, tornando necessário o desenvolvimento de 

novos antibióticos. Podendo causar sepse e pneumonia.  Dentre os agentes 

infecciosos encontrados no ambiente hospitalar, as bactérias como o 

Staphylococcus aureus são consideradas como um importante patógeno, 

sendo responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares. 
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ABSTRACT 

There is great concern around the world about bacterial resistance. The 

problems of hospital infections are growing every time due to the increase of 

bacterial resistance, making necessary the development of new antibiotics. May 

cause sepsis and pneumonia. Among the infectious agents found in the hospital 

environment, bacteria such as Staphylococcus aureus are considered as an 

important pathogen, accounting for more than 30% of cases of hospital 

infections. 
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INTRODUÇÃO 

As bactérias são encontradas quase em todo lugar, envolvem a pele, 

mucosas e cobrem o trato intestinal do ser humano e dos animais e em 

diversos locais como o ambiente hospitalar, que é frequentado por várias 

pessoas como os pacientes e os profissionais de saúde. Essas diferentes de 

pessoas carregam com si uma diversa quantidade de microrganismos, 

espalhando-os por todas as partes do ambiente. Tais microrganismos podem 

ser tanto benéficos quanto maléficos para o ser humano.  



Nesse ambiente hospitalar, a maioria dos pacientes se encontra com 

a imunidade baixa, ficando propensos a uma infecção hospitalar recorrente 

desses agentes infecciosos (alguns microrganismos maléficos), sendo 

necessária prolongar sua internação ou até mesmo levando a morte do 

individuo. 

Para combater as infecções bacterianas, são utilizados os 

antibióticos, que foram uma grande descoberta para a medicina. Porém, 

decorrente do mau uso desses medicamentos, muitas bactérias se tornaram 

resistentes a determinado antibiótico.  

O Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica do grupo dos 

cocos Gram-positivos, descrita inicialmente em 1880, pelo cirurgião escocês 

Alexandre Ogston, encontrado em pus de furúnculos cirúrgicos e são 

consideradas como um importante patógeno, sendo responsável por mais de 

30% dos casos de infecções hospitalares, podendo causar doenças de graus 

simples ou mais complexos. Nos anos 1950 foram registrados os primeiros 

casos de surtos por Staphylococus aureus resistentes à penicilina e em 1096 

surgiu o primeiro caso de resistência às penicilinas-lactâmicas, como a 

meticilina, se tornando pandemia. Em 2002, nos Estados Unidos, houve o 

primeiro caso de resistência total à vancomicina. As pessoas, muitas vezes, 

desconhecem a importância do uso correto de antibióticos, e quais as 

consequências de manipula-los de forma incorreta. 

 

OBJETIVO 

Identificar, por meio da análise microbiológica, a presença de 

Staphylococcus aureus em unidade básica de saúde (UBS. 

 

METODOLOGIA 

As amostras serão coletadas por meio de swab estéril embebido em 

caldo infusão cérebro coração (BHI) e colocadas em tubos de ensaio contendo 

caldo BHI. Serão feitas diluições seriadas até a diluição 10-3. De cada diluição 

inicial será retirada com auxílio de uma pipeta, uma alíquota de 0,1 mL que 

será distribuída nas placas pelo método de plaqueamento em superfície 

(spread plate), utilizando a alça de drigalski, o plaqueamento será feito em 

duplicata contendo o meio seletivo indicador ágar Baird-Parker (BP), sendo as 



placas incubadas a 37 ºC por 24-48 horas após a absorção da amostra pelo 

meio. Após incubação e leitura, serão coletadas 5% de colônias típicas, isto é, 

de cor negra ou cinza escuro, lisas, convexas, podendo apresentar zona 

opacas e/ou claro em torno e atípicas para estafilococos, serão selecionadas 

as placas com BP contendo de 30 a 300 colônias. 

As colônias selecionadas serão inoculadas em tubos de ensaio 

contendo cerca de 2 mL de caldo BHI e incubadas a 37 ºC por 24 horas. As 

colônias suspeitas serão purificadas e confirmadas por meio de coloração de 

Gram, catalase, coagulase, crescimento em 10% de NaCl e utilização 

anaeróbia de manitol. 

Os ambientes para coleta de amostras serão selecionados de 

acordo com o grau de complexidade de assistência à saúde, sendo coletadas 

duas amostras de cada ambiente para garantir maior fidedignidade dos testes. 

Ressalta-se que as amostras serão coletadas de balcões e macas dos 

ambientes pré-selecionados. 

 

RESULTADOS 

 Nenhuma das amostras apresentou característica padrão para 

Staphilococcus aureus, colônias negras, como observado na figura 1. 

 
Figura 1: Meio ágar Baird-Parker, crescimento de bactérias atípicas. 
Fonte: autor do trabalho. 
 

As colônias atípicas para Staphylococcus aureus foram submetidas 

a testes bioquímicos para futura identificação das amostras, conforme tabela 1. 

Os resultados permitem, afirmar que a amostras 2 e 8 pertencem ao 

gênero Staphylococcus, no entanto não à espécie S. aureus. Ambas 

apresentam formação de cachos ao observar laminas, ao qual foram 



observadas coloração Gram positivas (figura 2), sendo o gênero catalase 

facultativo, não apresentando motilidade e teste negativo tanto para citrato de 

Simmons, é capacidade da bactéria utilizar somente uma única fonte de 

carbono, e também para Indol, que é a capacidade do microrganismo degradar 

o aminoácido triptofano. 

 

Tabela 1: Isolados e resultados bioquímicos. 

 
Legenda: 1-Balcão da recepção; 2-Maçaneta da porta do banheiro; 3-Mesa da sala de 

vacinas; 4-Maca do consultório 1; 5-Mesa do consultório 2; 6-Pia da sala de vacinas; 

7-Balcão da recepção; 8-Balcão da sala de curativos; 9-Maçaneta da porta principal de 

acesso aos consultórios; 10-Maca do consultório. Fonte: autor do trabalho. 

 

As demais amostras não foram identificadas, ainda que apresentem 

semelhanças. Havendo a necessidade de realizar estudos mais aprofundados. 

 
Figura 2: Bactérias Gram + e em cachos. 
Fonte: autor do trabalho. 

A pesquisa não identificou em nenhuma amostra a presença de 

Staphylococcus aureus, demostrando que na data da pesquisa as unidades de 

saúde não havia contaminação pela bactéria. 

 

Local Catalase
Coloração 
de Gram

Motilidade
Citrato de 
Simmons

Indol

1 - + + - -
2 - + - - -
3 + + + + -
4 + + + - -
5 + + + - -
6 - + + - -
7 - + + - -
8 + + - - -
9 - + + - -

10 - + + - -



 

 

CONCLUSÃO 

Conforme a analise microbiológica realizada nas unidades de saúde, 

priorizando se haveria a presença de Staphylococcus aureus, foram obtidos 

resultados negativos para sua presença, o que é positivo para a unidade de 

saúde, uma vez que essa bactéria possui um alto índice de mortalidade devido 

seu alto nível de virulência. 

O principal foco seria encontrar indícios da presença de S. aureus nas 

UBS selecionadas, pela diversidade de pessoas que por ali passam todos os 

dias, no entanto, esse ambiente está livre da presença dessa bactéria.  
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