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RESUMO

Atualmente um frequente aumento nos casos de infecções hospitalares causadas por microrganismos patogênicos tem sido relatado. Esses patógenos muitas vezes são

encontrados em superfícies inertes como equipamentos e materiais hospitalares devido à higienização ineficiente ou ausência da mesma. Estudos apontam que pacientes

internados possivelmente irão adquirir algum tipo de infecção hospitalar, podendo apresentar uma complicação da doença de base. Alguns dos microrganismos comumente

encontrados nessas superfícies são o Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) e Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), que se destacam por serem

responsáveis pelo grande número de casos de morbimortalidade. O objetivo do trabalho é avaliar a presença de microrganismos existentes em superfícies de um determinado

estabelecimento de assistência em saúde, com o intuito de auxiliar a higienização e controle dessas infecções. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, onde foi

realizada uma coleta sem aviso prévio sendo selecionados 5 diferentes setores do estabelecimento e em cada um, 5 superfícies inertes para análise bacteriológica. As amostras

foram coletadas utilizando o meio de transporte Stuart para posterior semeadura em ágar sangue e isolamento das colônias. As cepas isoladas foram submetidas a uma

coloração de GRAM com o intuído de direcionar a identificação para as provas bioquímicas específicas para bactérias Gram negativas ou Gram positivas. Foram isoladas cerca

de 30 colônias de bactérias e vários desses microrganismos identificados estavam presentes na UTI e bloco cirúrgico. Observou-se a presença de cepas de Staphylococcus

coagulase negativa e de Bacillus sp, além da presença de bactérias Gram negativas como a Providencia sp e Enterobacter sp. É necessário um monitoramento contínuo da

higienização desses locais e dos equipamentos afim de, realizar um controle rigoroso evitando assim o aumento do número de casos de infecções por bactérias patogênicas.
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