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Resumo
Objetivo – Identificar e isolar bactérias em superfícies inanimadas de uma Unidade Básica de Saúde no interior de São Paulo e verificar
a suscetibilidade bacteriana frente aos antibióticos testados. Métodos – Foram coletadas 60 amostras de superfícies inanimadas de uma
Unidade Básica de Saúde realizado um esfregaço da superfície utilizando um swab umidificado em solução salina estéril e inoculado
em caldo BHI. Após foram semeadas em meio de cultura não seletivo e identificadas através de coloração de gram, catalase, crescimento
no manitol, coagulase, DNAse, fermentação da lactose, EPM, Mili e Citrato. O teste de suscetibilidade antimicrobiana por difusão de
disco foi aplicado. Resultados – Das 60 superfícies inanimadas analisadas, 59 (98,3%) estavam contaminadas, sendo 29% (17) conta-
minadas por Staphylococcus aureus, 71,1% (41) por Staphylococcus coagulase negativa e 72,9% por enterobactérias (20,9% Escherichia
coli, 16,3% Citrobacter freundii, 13,9% Serratia marcescens, 13,9% Serratia liquefaciens, 7% Salmonella paratyphi, 7% Klebsiella pneu-
moniae, 4,6% Shigella sp., 4,6% Yersinia enterocolitica, 2,3% Klebsiella oxytoca, 2,3% Serratia odorifera, 2,3% Providencia sp. e 2,3%
Enterobacter sp.). Foi observada uma multirresistência dessas bactérias frente aos antibióticos testados. Conclusão – A contaminação
em superfícies inanimadas, assim como o perfil de resistência microbiana, foram evidentes na UBS analisada, resultados estes que de-
monstram a necessidade de uma maior vigilância no que diz respeito ao controle de infecções, assim ao que se refere a reavaliação das
estratégias de limpeza e desinfecção dessas superfícies inanimadas. 

Descritores: Bactérias; Antibacterianos; Infecções bacterianas

Abstract
Objective – Identify and bacteria isolates on inanimate surfaces of a Basic Health Unit in the interior of São Paulo and to verify the
bacterial susceptibility against the tested antibiotics. Methods – Sixty samples of inanimate surfaces from a Basic Health Unit were
collected by swabbing the surface using a swab humidified in sterile saline and inoculated into BHI broth. After sowing in non-selective
culture medium and identified by staining of gram, catalase, growth in mannitol, coagulase, DNAse, fermentation of lactose, EPM,
Mili, Citrate. The antimicrobial susceptibility test by disk diffusion were applied. Results – Of the 60 inanimate surfaces analyzed, 59
(98.3%) were contaminated, with 28.9% (17) being contaminated by Staphylococcus aureus, 71.1% (42) Staphylococcus coagulase
negative and 72.9% by enterobacteria (20.9% Escherichia coli, 16.3% Citrobacter freundii, 13.9% Serratia marcescens, 13.9% Serratia
liquefaciens, 7% Salmonella paratyphi, 7% Klebsiella pneumoniae, 4.6% Shigella sp., 4.6% Yersinia enterocolitica, 2.3% Klebsiella
oxytoca, 2.3% Serratia odorifera, 2.3% Providencia sp. e 2.3% Enterobacter sp.) A multiresistance of these bacteria was observed
against the tested antibiotics. Conclusions – The contamination on inanimate surfaces, as well as the microbial resistance profile, were
evident in the Basic Health Unit analyzed, which results demonstrate the need for greater vigilance with regard to infection control,
as well as the reevaluation of strategies for cleaning and disinfecting these inanimate surfaces.

Descriptors: Bacteria; Antibacterials; Bacterial infections

Introdução
O termo infecções relacionadas à assistência à saúde

(IRAS), também denominado infecções adquiridas du-
rante os cuidados de saúde, foi proposto, nos últimos
anos para abranger as infecções adquiridas nos cuida-
dos e procedimentos de saúde prestados em vários am-
bientes, ou em níveis de cuidados, como o ambulato-
rial1. Constituem um problema de saúde pública
mundial, gerando aumento na morbidade, na mortali-
dade e nos custos assistenciais2.
Estabelecimentos de saúde apresentam um meio am-

biente potencial de contaminação incluindo o ar, a
água, assim como as superfícies inanimadas que cercam
o paciente, proporcionando focos de contato e de trans-
missão de microrganismos. Nesse sentido, as infecções
podem ser causadas pela microbiota do próprio pa-

ciente ou por microrganismos encontrados no ambiente
em que ele vivia3.
As mãos contaminadas dos profissionais atuam como

importante meio de disseminação no mecanismo de in-
fecções em estabelecimentos de saúde, justificando a sua
limpeza adequada. Os artefatos de múltiplos usos nos
estabelecimentos de saúde podem se apresentar como
veículos de agentes infecciosos caso não passarem por
processos de descontaminação após cada uso. Os locais
onde estes artefatos são processados e as pessoas que os
manuseiam também podem se tornar fontes de infecção4.
Mesmo os locais que aparentemente estejam limpos

a olho nu, podem ser o habitat de microrganismos,
desde que haja uma pequena quantidade de material
biológico, ou uma pequena gota de medicamento que
em procedimentos de emergência podem passar des-
percebidos4.
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Diferentes microrganismos como bactérias, fungos e
vírus causam as IRAS. O grupo de patógenos, no en-
tanto, que se destaca são as bactérias que constituem a
microbiota humana e que normalmente não trazem
risco a indivíduos saudáveis, devido sua baixa virulên-
cia, mas que podem causar infecção em indivíduos
com o estado clínico comprometido, sendo denomi-
nadas bactérias oportunistas2.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) têm como mis-

são desenvolver ações de promoção, prevenção e rea-
bilitação da saúde, de modo a intervir no processo de
saúde-doença da população. As UBSs têm o objetivo
de atender até 80% dos problemas de saúde da popu-
lação, sem que haja necessidade de encaminhamento
para hospitais5. Apesar do grande número de atendi-
mentos realizados nessas unidades, são raros os estudos
sobre a prevalência de microrganismos nesses locais.
Diante disso, o presente estudo apresentou como obje-
tivo isolar e identificar bactérias presentes em superfícies
inanimadas de uma unidade básica de saúde no interior
de São Paulo, assim como verificar a suscetibilidade
dessas bactérias frente aos antibióticos testados.

Métodos
Foram coletadas amostras no total, 60 amostras de

sete tipos diferentes de superfícies inanimadas prove-
nientes de 14 salas da UBS: sala de curativos; sala de
estabilização; sala de pequenos procedimentos; repouso
feminino; repouso masculino; consultório de emergên-
cia; sala de pré-consulta; consultório clínica geral; con-
sultório pediatria; consultório especialidades; sala de
coleta; sala de vacinação; ginecologia; odontologia (Ta-
bela 1). Das superfícies classificadas como “outras su-
perfícies” tivemos o suporte para braço, suporte para
pernas, refletor, balanças e suporte para infusão.
As 60 amostras foram coletadas antes da limpeza,

realizada no período diurno, com rolamento dos swabs
umidificados em solução salina estéril nas superfícies
dos locais selecionados. Não foi utilizado neutralizante
de desinfetante após colheita das amostras, nem pa-
dronizado os tamanhos das áreas que foram coletas as
amostras.
Os swabs, após utilização, foram introduzidos em

tubo com 1 ml de caldo BHI (Brain Heart Infusion). Em
seguida, transportados até ao Laboratório Escola da
Universidade Paulista UNIP, Campus Juscelino Kubits-
chek, São José do Rio Preto (SP), onde foi realizada a
semeadura em Placas de Petri contendo meio de cultura
BHI, sendo posteriormente levadas para estufa a 35°C
onde permaneceram por 24 horas. Após crescimento
microbiano, foi realizada uma análise macroscópica
das colônias formadas com posterior identificação bio-
química, utilizando as provas da catalase, coagulase e
DNAse para bactérias do gênero Staphylococcus e pro-
vas EPM, Mili e Citrato para enterobactérias6, assim
como verificado o perfil de suscetibilidade antimicro-
biana utilizando o método de disco-difusão7.

Resultados
A ocorrência de contaminação bacteriana observada

nas 60 superfícies inanimadas examinadas foi expressiva
(98,3%; n=59), uma vez que apenas uma superfície (re-
fletor da odontologia) não apresentou contaminação.
Todas as bactérias que apresentaram crescimento em
ágar Manitol (59 amostras) foram submetidas ao teste
da catalase, ocorrendo positividade (formação de bolhas
ao contato com o peróxido de hidrogênio) em 100%
(N=59) das amostras. Posteriormente, foi realizado o
teste da coagulase nas 59 amostras positivas para o teste
da catalase, sendo que 28,9% (n=17) apresentaram for-
mação de coágulo (coagulase positiva) identificando a
presença da bactéria Staphylococcus aureus em macas
(três), bancadas (duas), carrinhos (três), pias (três), mesa
(uma), poltrona (uma) e outras superfícies inanimadas
(quatro). Com relação as amostras (N=42, 71,1%) que
não apresentaram formação de coágulo, foram identifi-
cados como Staphyloccocus coagulase negativa (SCoN).
Dentre as superficíes inanimadas que apresentaram a
SCoN, tivemos as macas (onze), bancadas (seis), carri-
nhos (quatro), pias (sete), mesas (quatro), poltronas
(cinco) e outras superfícies (cinco) (Gráfico 1).
Quanto à sensibilidade dos Staphylococcus aureus

frente aos antibióticos testados foi observado que sete
isolados (41,7%) identificados como S. aureus apre-
sentaram resistência a oxacilina, 11,8% (n=2) apresen-
taram resistência intermediária e 41,2% (n=7) se de-
monstraram sensíveis, apresentaram tendência de
resistência a beta-lactâmicos, sendo 100% (n=17) dos
isolados resistentes a penicilina e 35,2% (n=6) resis-
tentes a cefalosporinas de primeira geração (cefalexina),
11,8% (n=2) apresentaram resistência intermediária e
52,9% (n=9) sensíveis. Apresentaram sensibilidade di-
minuída a macroleídeos (eritromicina), sendo 35,2%
(n=6) sensíveis, 7,9% (n=1) apresentou resistência in-
termediária e 58,9% (n=10) resistentes, aminoglicosí-
deos (gentamicina), sendo 47% (n=8) sensíveis 23,5%
(n=4) apresentaram resistência intermediária e 29,5%
(n=5) resistentes, e cloranfenicol, sendo 52,9% (n=9)
sensíveis, 11,8% (n=2) resistência intermediária e 35,2%
(n=6) resistentes. Todos os isolados de S. aureus (100%
n=17) se demonstraram sensíveis aos glicopeptídeos
(vancomicina) (Tabela 2). 
Dos Staphylococcus coagulase negativa (SCoN) iso-

lados 40,4% (n=17) apresentaram resistência a oxaci-
lina, 4,8% (n=2) apresentando resistência intermediária
e 54,8% (n=23) sensíveis. As amostras de SCoN segui-
ram a mesma tendência de resistência a beta-lactâmicos
que as amostras de S. aureus, sendo 97,6% (n=41) dos
isolados resistentes e 2,4% (n=1) sensível a penicilina
e 31% (n=13) resistentes a cefalosporinas de primeira
geração (cefalexina) sendo 11,9% (n=5) resistentes in-
termediários e 57,1% (n=24) sensíveis. Sensibilidade
diminuída também foi observada em macroleídeos (eri-
tromicina), sendo 45,2% (n=21) sensíveis, 2,4% (n=1)
apresentaram resistência intermediária e 52,4% (n=22)
resistentes, aminoglicosídeos (gentamicina), sendo 50%
(n=21) sensíveis, 7,1% (n=3) resistência intermediária
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Tabela 1. Relação de amostras coletadas de acordo com o tipo de superfície inanimada em cada sala da UBS

  Superfície inanimada                          N                                                 %
  Macas                                                  14                                                23,3
  Cadeiras                                              6                                                  10
  Bancadas                                             10                                                16,7
  Carrinhos                                             6                                                  10
  Pias                                                     10                                                16,7
  Mesas                                                  5                                                  8,3
  Outras superfícies                                9                                                  15
  Total                                                    60                                                100

Gráfico 1. Superfícies analisadas e frequência da presença de bactérias do gênero Staphylococcus recuperadas do ambiente da UBS

Tabela 2. Perfil de sensibilidade dos Staphylococcus aureus frente aos antibióticos testados

                                     Sensível                      Intermediário                  Resistente
    Antibiótico                 N           %                 N              %                  N          %
    Oxacilina                   8            47                2               11,8               7           41,2
    Vancomicina              17          100              0               0                    0           0
    Cefalexina                  9            52,9             2               11,8               6           35,2
    Penicilina G               0            0                   0               0                    17         100
    Gentamicina               8            47                4               23,5               5           29,5
    Eritromicina                6            35,2             1               5,9                 10         58,9
    Cloranfenicol              9            52,9             2               11,8               6           35,2

Tabela 3. Perfil de sensibilidade dos SCoN frente aos antibióticos testados

                                       Sensível                          Intermediário             Resistente
  Antibiótico                   N           %                     N          %                  N           %
  Oxacilina                      23          54,8                  2           4,8                 17          40,4
  Vancomicina                 42          100                   0           0                    0            0
  Cefalexina                     24          57,1                  5           11,9               13          31
  Penicilina G                  1            2,4                    0           0                    41          97,6
  Gentamicina                 21          50                     3           7,1                 18          42,9
  Eritromicina                  19          45,2                  1           2,4                 22          52,4
  Cloranfenicol                26          61,9                  3           7,1                 13          31
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Gráfico 2. Superfícies analisadas e frequência da presença das enterobactérias recuperadas das superfícies inaninadas da UBS

Tabela 4. Perfil de sensibilidade das enterobactérias frente aos antibióticos testados

                                   Sensível                       Intermediário             Resistente
  Antibiótico                N           %                   N              %              N           %
  Cefalexina                  5            11,6                0               0               38         88,4
  Sulfazotrim                10         23,2                2               4,6            31         72
  Amoxicilina               8            18,6                1               2,3            34         79
  Ampicilina                 9            20,9                0               0               34         79
  Gentamicina              27         62,7                2               4,6            14         35,5
  Norfloxacina              28         65,1                3               7               12         27,9

e 42,9% (n=18) resistentes, e cloranfenicol, sendo
61,9% (n=26) sensíveis, 7,1% (n=3) resistentes inter-
mediários e 31% (n=13) resistentes. Todas os isolados
de SCoN também apresentaram total (100% n=42) sen-
sibilidade aos glicopeptídeos (vancomicina) (Tabela 3). 
Em ágar MacConkey, seletivo para o crescimento de

bactérias Gram-negativas, constatou-se que em 72,9%
(n=43) das placas ocorreu a formação de colônias bac-
terianas, sendo estas colônias posteriormente identifi-
cadas através das provas bioquímicas realizadas em
tubos EPM, MILI e Citrato. 
Em nove (20,9%) superfícies inanimadas (três leitos,

uma bancada, três carrinhos e duas pias) foi encontrada
a presença de Escherichia coli. Sete (16,3%) superfícies
(duas macas, uma pia, uma mesa, duas cadeiras/poltro-
nas, uma outra superfície) apresentaram a bactéria Ci-
trobacter freundii. Serratia marcescens esteve presente
em seis (13,9%) superfícies (uma bancada, duas pias,
uma mesa e duas outras superfícies); Serratia liquefaciens
em outras seis (13,9%) superfícies (uma maca, uma

pia, três poltronas/cadeiras e uma outra superfície); Sal-
monella paratyphi em três (7%) superfícies (uma maca,
uma bancada e um carrinho); Klebsiella pneumoniae,
em três (7%)  superfícies (uma bancada, um carrinho e
uma mesa); Shigella sp em duas (4,6%) superfícies (uma
maca e uma mesa); Yersinia enterocolitica em outras
duas (4,6%) superfícies (2 macas); Providencia sp em
uma (2,3%) bancada; Klebsiella oxytoca em uma (2,3%)
pia; Serratia odorifera em uma (2,3%) maca; Entero-
bacter sp. em uma (2,3%) pia; Proteus sp em uma
(2,3%) bancada. (Gráfico 2).
Nos isolados de enterobactérias observou-se elevadas

taxas de resistência frente à cefalosporina de primeira
geração (Cefalexina) sendo 88,4% resistentes, as peni-
cilinas 79% resistentes (amoxicilina e ampicilina) e sul-
fazotrim 72% resistentes. Sensibilidade diminuída foi
observada frente às quinolonas (norfloxacina) 65,1%
sensíveis e aminoglicosideos (gentamicina) 62,7% sen-
síveis (Tabela 4).



Discussão  
A contaminação microbiológica em superfícies ina-

nimadas da UBS analisada foi expressiva (98,3%). De
acordo com a literatura, as evidências estão aumen-
tando no sentido de que o ambiente contribui signifi-
cativamente, na disseminação de infecções nas unida-
des de saúde3,4,8,9,10,11.
Com relação as bactérias encontradas as superfícies

inanimadas analisadas no presente estudo, destaque
para as enterobactérias (72,9%), seguido por Staphylo-
coccus coagulase negativa (71,1%) e Staphylococcus
aureus (29%), achado semelhante a literatura8,9,10,11,12,13,14.
Importante ressaltar que infecções podem ocorrer por
microrganismos provenientes dos próprios usuários dos
estabelecimentos de saúde, assim como do ambiente e
dos próprios profissionais que atuam direta e indireta-
mente na assistência15.
Com relação aos S. aureus isolados no presente es-

tudo, houve a presença de um perfil de multirresistência
aos antibióticos testados, sendo 41,7% destes resistentes
a oxacilina, classificando-os assim como S. aureus re-
sistente à meticilina (MRSA). De acordo com a litera-
tura11, os MRSA estavam restritos a centros médicos de
grande porte e hospitais terciários, mas logo se propa-
garam para serviços e centros de saúde menores16, es-
tando atualmente associados a infecções na comuni-
dade (CA-MRSA)2.
O perfil de sensibilidade dos SCoN isolados foi se-

melhante à resistência observada nos S. aureus. A re-
sistência à oxacilina foi observada em 40,4% dos iso-
lados, resultado próximo a um estudo realizado por
Rodrigues8, demonstrando que assim como o MRSA,
os SCoN resistentes à meticilina vem se tornando um
problema em centros de saúde menores.
A maior taxa de resistência entre Staphylococcus foi

para Penicilina G (100% dos Staphylococcus aureus e
97,8% dos SCoN). A resistência a essa droga pode ser
estendida as demais penicilinas penicilinase-lábeis, in-
cluindo ampicilina e amoxicilina17. A penicilina G vem
sendo amplamente utilizada, por ser bastante estável e
ter elevada potência antimicrobiana, além de financei-
ramente viável. É considerada um medicamento ativo
tanto para bactérias Gram-positivas quanto Gram-ne-
gativas, assim como a primeira escolha para tratamento
de infecções por Staphylococcus. No entanto, a resis-
tência a penicilina vem sendo observada universal-
mente entre esses microrganismos, especialmente pela
emergência de cepas produtoras de Beta-lactamase18.
Quanto ao perfil de suscetibilidade das enterobacté-

rias isoladas no presente estudo, o resultado encontrado
foi semelhante a literatura19,20. As enterobactérias mul-
tirresistentes são consideradas um grande problema de
saúde pública, sendo uma das principais causadoras
de infecções hopitalares21,22,23 e de acordo com os acha-
dos do presente estudo podem estar relacionadas à
IRAS adquiridas em atenção primária à saúde.  

Conclusão
A contaminação em superfícies inanimadas, assim

como o perfil de resistência microbiana, foram eviden-
tes na UBS analisada, resultados estes que demonstram
a necessidade de uma maior vigilância no que diz res-
peito ao  controle de infecções, assim ao que se refere
a reavaliação das estratégias de limpeza e desinfecção
dessas superfícies inanimadas. Além disso, os resultados
encontrados ressaltam a importância de estudos adi-
cionais e uma extrema vigilância no que diz respeito
ao controle de infecções em âmbito de atenção primária
à saúde.
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