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Resumo 

Objetivo – Traçar um perfil dos pacientes portadores de infecção do trato urinário (ITU) atendidos no Hospital e Maternidade Metropoli-
tano-SP, assim como os principais agentes causadores e suas resistências. Métodos – Inoculação da urina em laminocultivo e realização de
antibiograma. Os resultados dos exames de uroculturas positivas com respectivo antibiograma foram analisados no período de janeiro a junho
de 2009. Resultados – A incidência da ITU foi maior nas mulheres e as faixas etárias mais acometidas foram as crianças e os idosos. As en-
terobactérias foram os agentes mais prevalentes e o perfil de sensibilidade resistência dos microrganismos responsáveis pela ITU, varia em
diferentes serviços de saúde. Conclusão – O conhecimento da frequência e prevalência dos agentes microbianos e seus respectivos perfis
de sensibilidade, viabilizam a otimização do tratamento de ITU e a redução da resistência dos microrganismos.

Descritores: Infecções urinárias; Antibacterianos; Resistência microbiana a medicamentos

Abstract 

Objective – Delineate urinary tract infection (UTI) in patients profile attended by the Metropolitan Hospital and Maternity-SP and also the
main causing agents and their immunities. Methods – Urine inoculation in culturing and the antibiogram realization. The positive urocul-
ture examination results with the respective antibiogram were analyzed from January to June 2009. Results – The UTI incidence was larger
among women and the most damaging age was among the children and the old ones. The enterobacter were the most prevalent and the UTI
micro-organisms sensitivity/resistance profile changes according to each health service. Conclusion – The knowledge of the frequency and
prevalence of microbial agents and their sensitivity profiles, enable optimization of treatment of UTI and the reduction of resistance of micro-
organisms.

Descriptors: Urinary tract infections; Anti-bacterial agents; Drug resistance, microbial

Introdução

As infecções do trato urinário (ITU), junto com as res-
piratórias, são as infecções mais detectadas e tratadas em
nível mundial1, sendo um problema frequente de atenção
primária2. Ocorrem devido à invasão, multiplicação e co-
lonização de bactérias e, em menor proporção, por fun-
gos e vírus, atingindo desde a uretra até os rins3.

A contaminação do trato urinário pode ocorrer através
de três vias: ascendente, hematogênica e linfática. Pela via
ascendente, a infecção ocorre a partir da flora fecal e ure-
tral. Pela hematogênica, a bactéria infecta o aparelho
urinário secundariamente, através da corrente sanguí-
nea. E pela linfática, embora seja rara, existe a possibili-
dade dos microrganismos alcançarem os rins pelos vasos
linfáticos4.

A ITU pode ser classificada, segundo sua localização
anatômica, em infecção baixa e alta. Na infecção baixa,
as bactérias se limitam à bexiga causando cistite, à prós-
tata ocasionando a prostatite e à uretra uretrite. Na alta,
encontram-se afetando o tecido renal causando a pielo-
nefrite. A infecção também pode ser simples quando
acomete pacientes sem anomalias estruturais que interfi-
ram no fluxo de urina, e complicada quando afeta pa-
cientes com lesão no trato urinário ou com enfermidades
sistêmicas, sendo causada por um maior número de agen-

tes microbiológicos2. Os agentes etiológicos se diferem
dependendo da origem da ITU, que pode ser hospitalar
ou adquirida na comunidade5.

As mulheres, principalmente as jovens, são as mais
propensas a contraírem uma ITU do que os homens. Es-
tudos epidemiológicos mostram que uma entre três mu-
lheres terão pelo menos um episódio de infecção do
trato urinário ao longo de suas vidas6. Entre a população
mais suscetível também se encontram: as crianças, as mu-
lheres grávidas, idosos e pacientes imunodeprimidos (dia-
béticos, portadores de esclerose múltipla, HIV, entre ou-
tros). A ITU também está associada ao uso de sondas
vesicais, aumentando o risco de infecção hospitalar, con-
forme o tempo prolongado de sua utilização, principal-
mente em pacientes idosos7.

A infecção eleva o risco de parto prematuro e pode au-
mentar a mortalidade fetal entre as gestantes. Também
está associada com insuficiência renal, inclusive entre os
pacientes pediátricos, elevando o número de interna-
ções. Esses fatores fazem com que os gastos anuais com
esta patologia tenham um valor significativo6.

As bactérias responsáveis pela ITU podem ser Gram-po-
sitivas ou Gram-negativas, sendo estas as de maior inci-
dência. Devido à plasticidade genética, estes microrganis-
mos expressam e adquirem resistência aos antimicrobianos.
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Essa é a principal desvantagem com relação à antibiotico-
terapia8. Dessa forma, cada vez mais os antibióticos con-
vencionais tornam-se menos eficazes no tratamento de in-
fecções e, tanto a ITU simples como a complicada, estão
ficando mais resistentes a esse tipo de tratamento9-10.

O uso de antibióticos deve acompanhar a contínua
evolução de resistência antimicrobiana e serem adapta-
dos à necessidade do paciente. Antes de se iniciar a an-
tibioticoterapia, deve-se avaliar a sua indicação e a con-
tinuidade no uso clínico10. Isso, entretanto, geralmente
não ocorre, pois os sintomas muitas vezes são severos le-
vando a uma terapia antimicrobiana imediata11. A pres-
crição e o uso indevido dos antibióticos estão propor-
cionando cada vez mais o aumento da resistência
bacteriana. Programas de vigilância internacional já têm
documentado um aumento nas taxas de resistência de
múltiplos agentes patogênicos em pacientes hospitaliza-
dos na região latino-americana12.

A ITU nem sempre é fácil de ser diagnosticada, fato este
que leva os médicos a recorrerem a exames laboratoriais
podendo assim aumentar a precisão do diagnóstico, iden-
tificar a causa da infecção e verificar a sensibilidade/ re-
sistência bacteriana13. O exame simples de urina (Urina
tipo I) é o primeiro a ser solicitado e, geralmente, con-
firma o diagnóstico. A urocultura é solicitada para se co-
nhecer o agente etiológico causador da infecção, e o an-
tibiograma mostra a sensibilidade deste agente aos
antimicrobianos5.

Quando a urina é colhida de maneira asséptica através
de jato médio, a infecção é caracterizada pelo cresci-
mento bacteriano de pelo menos 105 Unidades Forma-
doras de Colônia (UFC) por mililitro (100.000 UFC/ml).
Em pacientes idosos, infecção crônica, uso de antimi-
crobianos, entre outras circunstâncias, pode ser valori-
zado crescimento bacteriano igual ou acima de 10.000
UFC/ml3.

Os objetivos da pesquisa foram traçar um perfil dos pa-
cientes portadores de ITU atendidos no hospital de es-
tudo, assim como os principais agentes causadores e
suas resistências, verificar a prevalência das infecções do
trato urinário entre os sexos e faixas etárias, identificar os
agentes mais prevalentes e determinar a resistência des-
ses agentes aos antibióticos de relevância.

Métodos

Foram compilados, no presente estudo, 160 resultados
de exames de urocultura com os respectivos antibiogra-
mas, de 159 pacientes pertencentes a todas as faixas etá-
rias, atendidos no Hospital e Maternidade Metropoli-
tano, um hospital privado de médio porte situado na
Região Oeste de São Paulo, no período de janeiro a junho
de 2009. Foram utilizados para o estudo dados primários,
através de pesquisa exploratória de natureza quantitativa.

Os exames analisados foram de pacientes internados
em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Coronariana e Infantil
e daqueles que foram atendidos em Pronto Socorro
Adulto e Infantil.

Os resultados selecionados para o estudo correspon-
deram às uroculturas de resultado positivo para algum

agente microbiano e o antibiograma mostrou a sensibili-
dade e resistência do agente.

As variáveis sexo e idade foram coletadas para análise.
Os dados foram tabulados a cada mês e, além das variá-
veis acima, foram acrescentados: o agente microbioló-
gico, quantidade de UFC, suas sensibilidades/ resistências
e se o exame foi realizado em paciente internado em UTI.

Os estudos microbiológicos foram realizados no Setor
de Microbiologia do Laboratório Foccus, pertencente à
rede do hospital fonte deste estudo. A análise foi realizada
conforme rotina do setor, onde a inoculação da urina é
realizada em Uribac (Probac Brasil®), que contém os
meios: CLED (cistina – lactose – eletrólito – deficiente), Ci-
trato de Simmons e Meio I. O laminocultivo do Uribac era
introduzido na urina coletada sendo semeada em toda a
superfície dos três meios. Logo após, o Uribac era incu-
bado em estufa (35° a 37°C) por 24 horas. Se houvesse
crescimento precário ou ausente, as placas eram reincu-
badas por mais 24 horas, fazendo a leitura final com 48
horas. Se houvesse o crescimento nas primeiras 24 horas
ou nas 48 horas, era realizada a contagem de UFC, atra-
vés dos padrões fornecidos pelo fabricante do Uribac na
bula do produto.

Com o auxílio de uma alça de platina, o material bio-
lógico era transferido para um tubo de ensaio com Meio
Ágar BHI (Probac Brasil®). A seguir, a colônia era se-
meada em três meios: EPM, MILi e Citrato de Simmons.
Esses três meios compõem o Enterokit B (Probac do Bra-
sil®). Essa identificação era auxiliada através de um mé-
todo oferecido na bula do produto.

Para realizar o antibiograma, a colônia era transferida
para uma placa de Ágar Mueller Hinton (Probac do Bra-
sil®), que contém Polisensidisc (Diagnósticos Microbio-
lógicos Especializados – DME®) um módulo circular com-
posto de 10 antimicrobianos no anel externo e 3 no anel
interno, totalizando 13 antimicrobianos. Essa placa era le-
vada à estufa por mais 24 horas e após, era possível de-
terminar a sensibilidade do agente, observando se este
não atingia os alos com o antimicrobiano ou se atingia,
sendo considerado sensível ou resistente respectivamente.

Após a coleta dos resultados das uroculturas, foi reali-
zada a análise estatística para verificar a significância dos
resultados.

Resultados

Dos exames de urocultura analisados, 124 (77,98%)
eram indivíduos do sexo feminino e 35 (22,02%) indiví-
duos do sexo masculino.

Em ambos os sexos, a maior incidência de ITU foi em
indivíduos com idade entre 0 a 12 anos (48%). Indivíduos
de 13 a 40 anos representaram 18% dos casos e os com
idade de 41 a 60 anos 11%. A segunda faixa etária mais
acometida foram os indivíduos com mais de 60 anos, cor-
respondendo a 24% (Gráfico 1). Pacientes dessa faixa etá-
ria foram os casos de ITU de maior incidência em Uni-
dade de Terapia Intensiva. Durante o semestre, houve 23
casos de pacientes com a infecção na UTI, onde 18 eram
idosos. Assim, dentre os pacientes dessa faixa etária,
47,37% estavam sobre os cuidados da UTI.

Entre as bactérias isoladas, predominaram a Escherichia
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coli (58,75%) e Klebsiella pneumoniae (8,12%), seguidas
da Proteus vulgaris e Proteus mirabilis correspondendo a
5,63% dos casos cada uma. Outros agentes constituíram
21,87% das amostras (Gráfico 2).

Gráfico 1. Incidência de ITU de 159 pacientes atendidos no Hospital
e Maternidade Metropolitano, distribuída por idade e sexo

Gráfico 2. Frequência das bactérias isoladas nas 160 uroculturas
analisadas

Dentre os grupos de bactérias, os cocos Gram-positivos
representaram 4%. Os bacilos Gram-negativos não fer-
mentadores de glicose corresponderam a 2% e as ente-
robactérias a 94% (Gráfico 3). Relacionando a proporção
da frequência dos agentes etiológicos com as faixas etá-
rias, indivíduos de 13 a 40 anos, além da Escherichia coli,
tiveram como agentes prevalentes a Citrobacter koseri e
Proteus mirabilis. A Enterobacter aerogenes foi isolada em
exames de indivíduos com mais de 60 anos (Tabela 1).

A suscetibilidade bacteriana foi testada frente a anti-
microbianos selecionados e considerados de primeira
escolha, de acordo com os grupos de bactérias. 

Gráfico 3. Frequência dos grupos das bactérias isoladas nas 160 uro-
culturas analisadas

Tabela 1. Relação da proporção da frequência dos agentes
etiológicos com as faixas etárias (%)

Bactéria 0-12 13-40 41-60 > 60 Total
anos anos anos anos

Escherichia coli 27,5 13,75 3,75 13,75 58,75
Klebsiella pneumoniae 1,88 0 2,5 3,75 8,12
Proteus mirabilis 3,75 1,25 0 0,63 5,63
Proteus vulgaris 4,37 0 0,63 0,63 5,63
Citrobacter koseri 1,88 1,25 0,63 0 3,75
Morganella morganii 2,5 0 0 1,25 3,75
Proteus penneri 1,25 0 1,25 0,63 3,12
Staphylococcus sp 1,88 0,63 0,63 0 3,12
Citrobacter freundii 1,88 0 0 0,63 2,5
Pseudomonas aeruginosa 0 0 1,25 0,63 1,88
Enterobacter aerogenes 0 0 0 1,88 1,88
Enterobacter cloacae 0 0 0,63 0,63 1,26
Enterococcus sp 0,63 0 0 0 0,63

Total 100

O Gráfico 4 mostra os antimicrobianos testados, bem
como sua frequência.

Gráfico 4. Frequência (n) dos antibióticos testados nos antibiogramas

A Escherichia coli apresentou 83% de resistência à le-
vofloxacina, 75% à cefepime, 60% à ampicilina, 59% à
tetraciclina e 55% à trimetoprim/ sulfametoxazol (sulfa).
Mostrou-se sensível aos aminoglicosídeos amicacina
(88%), gentamicina (87%) e tobramicina (91%). Revelou
boa sensibilidade também às cefalosporinas de primeira,
segunda e terceira geração, sendo respectivamente: ce-
falotina (81,3%), cefoxitina (89%), cefotaxima (92%) e
ceftriaxone (92%).

Quanto às fluoroquinolonas, a E. coli apresentou boa
sensibilidade somente à norfloxacina (82,5%), pois à ci-
profloxacina, sua sensibilidade foi de 18,18%.

A Klebisiella pneumoniae e Proteus vulgaris mostraram-
se 100% resistentes à ampicilina e cefepime. Também fo-
ram resistentes às fluoroquinolonas ciprofloxacina e levo-
floxacina, sendo que a Klebisiella pneumoniae apresentou
85,7% e 83,3% de resistência respectivamente, e a Proteus
vulgaris 100% de resistência a estes antibióticos. A Proteus
vulgaris ainda apresentou 100% de resistência à nitrofu-
rantoína e cefalotina. Ambos microrganismos tiveram boa
sensibilidade à amicacina, cefoxitina, gentamicina, imipi-
nem e norfloxacina. Proteus vulgaris também apresentou-
se sensível à ceftriaxone, piperacilina/tazobactam (pi-
per./tazobactam) e tobramicina.
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A resistência da Proteus mirabilis foi frente à nitrofuran-
toína (100%) e tetraciclina (89%). Aos demais antibióticos
testados, revelou boa sensibilidade, sendo 100% sensível
aos aminoglicosídeos, às cefalosporinas e à norfloxacina.

A Enterobacter aerogenes apresentou resistência a um
número elevado de antibióticos testados. Mostrou-se
100% resistente aos aminoglicosídeos, à ampicilina, às
fluoroquinolonas, às penicilinas, às cefalosporinas de
primeira, segunda e terceira geração, com exceção da cef-
tazidima, que obteve 50% de sensibilidade. Foi resis-
tente também à eritromicina, nitrofurantoína e norfloxa-
cina. Revelou-se sensível somente à cloranfenicol,
imipinem, meropenem, teicoplanina e vancomicina.

A Tabela 2 mostra o perfil de resistência também das de-
mais enterobactérias isoladas nas uroculturas no hospital
de estudo.

A Pseudomonas aeruginosa obteve 100% de resistên-
cia à ceftazidima, uma cefalosporina de terceira geração.
Também teve relevante resistência aos aminoglicosídeos,
carbapenemas (imipinem e meropenem), penicilinas e le-
vofloxacina. Mostrou-se sensível à ciprofloxacina, cefu-
roxima e aztreonam.

Os cocos Gram-positivos foram resistentes às penicili-
nas, mas apresentaram boa sensibilidade às fluoroquino-
lonas, teicoplanina, tetraciclina, trimetoprim/sulfa, gen-
tamicina e vancomicina.

Discussão

No presente trabalho, a infecção do trato urinário mos-
trou-se mais prevalente em indivíduos do sexo feminino,
corroborando com demais pesquisas relacionadas sobre
este assunto14-15. A diferença da ocorrência de ITU em ho-
mens e mulheres está relacionada à anatomia e às con-
dições ambientais. Quanto à anatomia, a uretra da mu-
lher é mais curta do que a do homem, e sua proximidade
com o ânus também é maior. As condições ambientais,
como umidade e temperatura em torno da uretra mascu-
lina, impedem o crescimento ótimo das bactérias com-
paradas com a uretra feminina. O ato sexual, a gestação
e higiene deficiente, são outros fatores que aumentam o
risco de ITU em mulheres5,9.

Entre as faixas etárias, os indivíduos de 0 a 12 anos fo-
ram os mais acometidos pela infecção, representando
48% dos casos. De modo geral, a literatura refere que in-
divíduos mais acometidos são os de idade sexualmente
ativa14-15. O hospital de estudo, diariamente, tem uma ele-

vada taxa de ocupação e atendimentos de urgência de
crianças, o que pode explicar a incidência da infecção
nesta faixa etária ter sido maior. Nos primeiros dois me-
ses de vida, as crianças do sexo masculino são as mais
suscetíveis a adquirir a ITU16. A incidência da infecção au-
menta nas crianças do sexo feminino após o primeiro ano
de vida, em função das características anatômicas que fa-
vorecem a colonização da uretra por microrganismos
provenientes do intestino. Assim como nos adultos, os
maus hábitos de higiene também favorecem a ITU nesta
faixa etária16.

Os indivíduos idosos, depois das crianças, foram os que
apresentaram maior incidência da infecção. Destes,
47,37% estavam sob cuidados na Unidade de Terapia In-
tensiva, o que favorece a aquisição de ITU por diversos
fatores relacionados a esta faixa etária (maior propensão
aos procedimentos invasivos)6. Este grupo de pacientes
também pode apresentar uma etiologia bacteriana bas-
tante variada, principalmente os hospitalizados17.

Os bacilos Gram-negativos foram os principais agen-
tes causadores de ITU. Estes estão divididos em entero-
bactérias e não fermentadores de glicose. As enterobac-
térias são fermentadoras de glicose e redutoras de nitrato
à nitrito como parte dos processos de geração de ener-
gia. Estas corresponderam a 94% dos agentes isolados,
principalmente a Escherichia coli, conforme relatado
também em outros trabalhos1,5,9. A Escherichia coli, as-
sim como outras enterobactérias, é proveniente do trato
intestinal. Seu crescimento na urina é promovido por nu-
trientes, como glicose e aminoácidos, além dos valores
fisiológicos de pH e osmolaridade9. As bactérias Kleb-
siella pneumoniae e as do gênero Proteus sp. também já
foram descritas em diversos trabalhos como responsáveis
pela ITU9, 12.

As bactérias Gram-negativas não fermentadoras de gli-
cose são aquelas que não fermentam glicose e não redu-
zem nitrato à nitrito18. A Pseudomonas aeruginosa cons-
titui a principal espécie representante desse grupo18. No
presente trabalho foi a única bactéria não fermentadora
de glicose isolada nas uroculturas.

O trimetoprim-sulfa, as fluoroquinolonas, os ß-lactâ-
micos e a nitrofurantoína, são os antimicrobianos mais
utilizados na terapia de ITU13. A associação entre trime-
toprim e sulfametoxazol age inibindo a síntese de ácido
fólico, que é essencial para a replicação do DNA das bac-
térias. As fluoroquinolonas também impedem a síntese de

Tabela 2. Porcentagem de resistência das enterobactérias

Bactéria AMC AMP CFA CFE CFO CFX CIPR CFT ERI GEN LEV NIT NOR OXA PEN TETR TBRA T/SXT
E. coli 11 60 18 75 7 11 81 7,5 NT 13 83 13 18 NT NT 59 8 55
K. pneumoniae 30 100 58 100 46 30 86 60 NT 36 83 36 38 NT NT 33 41 46
P. vulgaris 22 100 100 100 22 11 100 22 NT 22 100 100 22 NT NT 66 11 55,6
P. mirabilis 0 44 11 NT 0 0 NT 0 NT 11 NT 100 0 NT NT 89 0 33
C. koseri 20 100 60 100 20 25 100 25 NT 25 100 60 20 NT NT 40 20 40
C. freundii 33 100 33 50 33 33 100 33 NT 33 100 66 33 NT NT 66 33 0
M. morganii 0 100 100 NT 0 16 NT 0 NT 0 NT 100 0 NT NT 100 0 0
E. cloacae 0 100 100 NT 0 100 NT 0 NT 0 NT 0 0 NT NT 0 0 0
E. aerogenes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 66 100 66

AMC = amicacina; AMP = ampicilina; CFA = cefalotina; CFE = cefepime; CFO = cefotaxima; CFX = cefoxitina; CIPR = ciprofloxacina; CFT = 
ceftriaxone; ERI = eritromicina; GEN = gentamicina; LEV = levofloxacina; NIT = nitrofurantoína; NOR = norfloxacina; OXA = oxacilina; PEN = 
penicilina; TETR = tetraciclina; TBRA = tobramicina; T/SXT = trimetoprim/ sulfametoxazol
NT = não testado
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DNA inibindo a enzima DNA girase. Os ß-lactâmicos
agem inibindo a síntese da parede celular bacteriana. E,
a nitrofurantoína, inativa ou altera as proteínas das bac-
térias inibindo a síntese de DNA9.

Estudos recomendam que um antimicrobiano deva
apresentar uma taxa de resistência inferior a 20% para ser
utilizado no tratamento de ITU19.

As pesquisas sobre resistência dos agentes microbianos
aos antibióticos mostram que o trimetoprim-sulfa já não
é mais considerado eficiente no tratamento de ITU, de-
vido as suas taxas de resistências estarem acima de 50%20.
Os estudos estão mostrando controvérsias no momento
de indicar antibióticos de melhor escolha. Alguns estudos
estão indicando as fluoroquinolonas como agentes de pri-
meira escolha para o tratamento da infecção, já que têm
mostrado maior eficiência do que o trimetoprim-sulfa9,20.
Outros estão indicando diminuir o uso destes antibióticos,
uma vez que a resistência dos agentes microbianos a eles
tem aumentado cada vez mais21-22.

O presente estudo verificou que, de fato, as entero-
bactérias mostraram elevada resistência ao trimetoprim-
sulfa, mas revelou maior resistência às fluoroquinolonas
levofloxacina e ciprofloxacina, tendo boa sensibilidade
somente à norfloxacina. A prática do uso destes antibió-
ticos no Brasil se estende não somente aos hospitais, mas
também ao uso ambulatorial. Desta forma, seu uso se
torna indiscriminado, pois uma vez que esses antibióticos
são receitados como tratamento ambulatorial da ITU e se
mostram eficientes, sua administração aumenta em
grande escala devido ao costume de automedicação e a
facilidade da compra de antibióticos no nosso país17.

A norfloxacina, das fluoroquinolonas, mostrou melhor
atividade contra as enterobactérias. A nitrofurantoína tam-
bém apresentou boa atividade, principalmente contra Es-
cherichia coli, contudo, seu uso foi diminuído devido seus
efeitos colaterais e o surgimento de novos antibióticos23.

De modo geral, as enterobactérias revelaram boa sensi-
bilidade aos aminoglicosídeos e ß-lactâmicos, principal-
mente às cefalosporinas. Esses antibióticos são menos uti-
lizados, principalmente no tratamento ambulatorial, o que
explica suas taxas inferiores de resistência bacteriana12,15. 

A Enterobacter aerogenes foi isolada em exames de pa-
cientes com faixa etária maior que 60 anos. Estes pa-
cientes não se encontravam sobre os cuidados da UTI,
mas o fator idade, neste caso, explica o fato desta bacté-
ria ter se mostrado multiresistente. Estudos mostram que
em idosos, há uma maior prevalência de agentes micro-
bianos resistentes, devido ao maior índice de infecções
complicadas e ao maior uso de antimicrobianos24. 

Encontra-se na literatura a evidente preocupação com a
elevada capacidade da Pseudomonas aeruginosa em de-
senvolver resistência aos antimicrobianos, bem como es-
capar dos mecanismos de defesa do hospedeiro, estando
amplamente distribuída na natureza e no ambiente hospi-
talar, sendo uma das principais responsáveis pelas infec-
ções hospitalares25. Os antibióticos de primeira escolha
para essa bactéria são os ß-lactâmicos, incluindo as cefa-
losporinas, carbapenemas e penicilinas26-27. A Pseudomo-
nas aeruginosa mostrou-se resistente a todos os carbape-
nemas e penicilinas testados, corroborando com os
estudos26-27. Sua sensibilidade foi frente à cefuroxima, uma

celafosporina de segunda geração, ciprofloxacina e ao az-
treonam, um ß-lactâmico monolactâmico, que se mostrou
eficiente também nos estudos, contudo, sua resistência
também vem sido relatada como crescente26-27.

Por fim, os cocos Gram-positivos apresentaram resis-
tência às penicilinas, assim como enfatizam outros estu-
dos28-29. Mostrou-se sensível aos demais antibióticos tes-
tados, inclusive à teicoplanina e vancomicina que são
glicopeptídeos que inibem a síntese da parede celular
bacteriana30. As pesquisas revelam baixa atividade destes
antibióticos contra os cocos Gram-positivos, devido à re-
sistência adquirida por eles contra estes antibióticos28-29.

Conclusão

Concluiu-se que, no hospital de estudo, a incidência da
ITU foi maior em indivíduos do sexo feminino. Quanto às
faixas etárias, as crianças e os idosos foram os mais aco-
metidos pela infecção. As enterobactérias foram os agen-
tes de maior prevalência, sendo que, a Escherichia coli foi
a principal responsável pelos casos de ITU. As bactérias
mostram-se resistentes aos antibióticos de relevância,
usados na prática clínica contra a ITU. A pesquisa mos-
trou também que o perfil de sensibilidade/resistência dos
microrganismos responsáveis pela infecção, varia em di-
ferentes serviços de saúde. Trabalhos como este podem
ajudar no conhecimento da frequência e prevalência dos
agentes microbianos e seus respectivos perfis de sensibi-
lidade, viabilizando a otimização do tratamento de ITU
e a redução da resistência dos microrganismos. 
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