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Resumo
Objetivo – Realizar um levantamento da positividade em hemoculturas para isolados de Staphylococcus Coagulase Negativa, contem-
plando as espécies mais prevalentes e o perfil de resistência a antimicrobianos, analisando a ocorrência de contaminação durante a
fase pré-analítica ou uma bacteremia, em um Hospital Público do município de Bauru-SP. Métodos – Trata-se de um estudo retrospectivo
por meio da coleta de dados do prontuário eletrônico do hospital que foram analisados estatisticamente. Resultados – Foi encontrada
uma prevalência de bactérias Staphylococcus epidermidis dentre as hemoculturas positivas observadas de 285 pacientes, sendo 55%
de pessoas do sexo masculino, com uma taxa de 80% de resistência desses microrganismos aos antimicrobianos oxacilina e cefoxitina,
contudo verificou-se 100% de sensibilidade a vancomicina. Conclusão – Apesar de serem necessárias duas amostras de hemoculturas
positivas para diagnóstico de bacteremia, nesse estudo constatou-se que os pacientes em estado crítico e com sintomatologia de infecção
de corrente sanguínea com apenas uma amostra de hemocultura positiva, recebeu tratamento antimicrobiano para não agravar a con-
dição do paciente.

Descritores: Infecções; Bacteremia

Abstract
Objective – To carry out a survey of positivity in blood cultures for Staphylococcus Coagulase Negative isolates, contemplating the most
prevalent species and the antimicrobial resistance profile, analyzing the occurrence of contamination during the pre-analytical phase
or a bacteremia, in a Public Hospital in the city from Bauru-SP. Methods – This is a retrospective study through the collection of data
from the hospital's electronic medical record, which were statistically analyzed. Results – A prevalence of Staphylococcus epidermidis
bacteria was found among the positive blood cultures observed in 285 patients, 55% of whom were male, with a rate of 80% of resistance
of these microorganisms to the antimicrobials oxacillin and cefoxitin, however it was found 100% of sensitivity to vancomycin. 
Conclusion – Although two samples of positive blood cultures are needed for the diagnosis of bacteremia, in this study it was found that
patients in critical condition and with symptoms of bloodstream infection with only one positive blood culture sample received antimi-
crobial treatment so as not to worsen the condition of the patient.

Descriptors: Infection; Bacteremia

Introdução
A infecção de corrente sanguínea é a principal Infec-

ção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) e decorre
com frequência em pacientes que estão internados em
Unidades de Terapias Intensivas (UTI)1 devido às con-
dições que propiciam a infecção, como a utilização de
imunossupressores e antimicrobianos, a frequente rea-
lização de procedimentos invasivos; à falta de higiene
das mãos dos profissionais da saúde e à manipulação
incorreta dos dispositivos intravenosos, o ambiente hos-
pitalar, que é potencialmente contaminado e o próprio
quadro clínico do paciente2,3.
Dos principais causadores de infecções de corrente

sanguínea tem-se os Staphylococcus Coagulase Nega-
tiva (SCN), bactérias pertencentes a microbiota da pele
e de mucosas humanas4. Esses microrganismos são
considerados oportunistas, uma vez que aproveitam
das condições clínicas dos pacientes, quando estão
mais debilitados e permanecem por longos períodos
internados no hospital, para ocasionar uma infecção5.
A maior preocupação em relação aos microrganismos

oportunistas são as multirresistências, considerada um
problema de saúde pública pela dificuldade de controle
dessas infecções, aumentando a morbimortalidade e
promovendo a transmissão para outros indivíduos, ge-
rando risco a saúde dos pacientes e grandes custos
para os cuidados a saúde6.  
O processo diagnóstico das infecções de corrente

sanguínea é através da cultura do sangue, conhecido
como hemocultura, do paciente com sintomatologia e
quadro sugestivo de uma infecção8. 
Os exames de hemocultura estão frequentemente

apresentando contaminação elevando o custo nas prá-
ticas laboratoriais9. Em razão disso deve-se seguir um
criterioso processo de antissepsia no paciente para rea-
lizar a coleta do sangue, sendo recomendada a coleta
de amostras de dois ou mais sítios anatômicos diferentes
antes do início do tratamento com antibióticos e não
fazer a coleta de cateteres e dispositivos intravenosos,
para certificar-se de que o resultado não será falso-po-
sitivo10,11.
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A comparação das amostras coletadas de locais dife-
rentes é uma ferramenta de grande utilidade no resul-
tado, visto que em pacientes que apresentam uma sepse
há um crescimento de bactérias em todas as amostras
coletadas e semeadas. Já os casos que são somente uma
contaminação no momento da coleta, por falta de hi-
gienização correta, há crescimentos de microrganismos
somente em uma amostra, de todas as coletadas10.
O diagnóstico seguro das infecções de corrente san-

guínea contribuem com o prognóstico do paciente,
visto que anteriormente as espécies de SCN eram con-
sideradas apenas como contaminantes de pele, porém,
hoje se tem conhecimento de estudos que revelam que
essas bactérias causam quadros infecciosos que neces-
sitam de uma atenção especial, levando em considera-
ção a de resistência que esses vêm demonstrando4.
O objetivo do estudo foi realizar um levantamento

de dados da positividade em hemoculturas para isola-
dos de Staphylococcus Coagulase Negativa, contem-
plando as espécies mais prevalentes resistentes ao an-
tibiótico oxaciclina em um Hospital Público do
município de Bauru-SP.

Métodos
Trata-se de um levantamento retrospectivo, realizado

no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Base
de Bauru - SP, referente aos anos de 2016 e 2017 reali-
zados por meio do acesso ao prontuário eletrônico E-
pront do STI da FAMESP do Hospital de Base de Bauru
– SP. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da
Universidade Paulista – UNIP, aprovada sob o número
de parecer: 3.009.523, e foi submetida à Comissão
Científica da FAMESP, aprovada com o número: 041.18.
A técnica de amostragem é caracterizada de conve-

niência, onde foram selecionados os casos através do
prontuário do hospital, utilizando como critério de ex-
clusão os pacientes que obtiveram hemoculturas posi-
tivas para outras espécies de bactérias, como as bacté-
rias Staphylococcus Coagulase positiva.
A coleta de dados ocorreu em duas etapas, na pri-

meira etapa foram selecionadas todas as hemoculturas
positivas, tendo uma ou mais amostras, para bactérias
Staphylococcus Coagulase Negativa por meio do rela-
tório fornecido pelo sistema de prontuário do hospital,
essas informações foram descritas no software Excel,
incluindo nome do paciente, registro do hospital, idade,
sexo, número de amostras positivas, microrganismos
encontrados em cultura e o perfil de resistência do mi-
crorganismo.
Na segunda etapa, foi realizada a consulta do pron-

tuário eletrônico no hospital observando e agrupando
as comorbidades dos pacientes, o antimicrobiano utili-
zado para tratamento e se houve utilização de algum
medicamento contra infecções um mês antes das he-
moculturas resultarem em positivas para SCN e adicio-
nadas à tabela previamente formada no software Excel.
Com as informações agrupadas foram geradas as ta-

belas e gráficos para representação dos resultados. Em
uma tabela foram dispostas as informações sobre quan-

tidade de pacientes de cada sexo, a mediana de idade
com o Índice Quartis, unidades de internação suas
taxas e a quantidade de amostras positivas. Os diferen-
tes tipos de microrganismos encontrados foram dispos-
tos em um gráfico representando o percentual de cada
bactéria e os gráficos indicando a sensibilidade e resis-
tência diante dos antimicrobianos testados.

Resultados
No estudo foram incluídos 285 pacientes que apre-

sentaram positividade para Staphylococcus Coagulase
Negativa (SCN) em hemoculturas realizadas no Labo-
ratório de Microbiologia do Hospital de Base de Bauru,
coletadas de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, os
quais 55% eram indivíduos do sexo masculino e 45%
do sexo feminino, onde a idade mediana foi de 64 anos
(IQ, 47 – 74). E quanto às unidades de internação, 144
(51%) eram oriundos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e 141 (49%) de enfermarias (clínicas médicas, ci-
rúrgicas e de neurologia). Em relação à positividade das
hemoculturas, 43% dos pacientes apresentaram ao me-
nos duas amostras positivas para SCN, no entanto, 57%
dos casos estudados não tiveram uma segunda amostra
positiva para confirmar uma bacteremia e excluir a hi-
pótese de contaminação por microrganismos da micro-
biota da pele, conforme mostra a tabela 1.
Considerando as espécies de SCN isoladas das he-

moculturas dos pacientes deste estudo, pode-se obser-
var uma predominância das espécies Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus haemolyticus e Staphylo-
coccus hominis, totalizando 84% dos SCN isolados,
conforme mostra o gráfico1.
O estudo do perfil de sensibilidade dos isolados (tabela

2) revelou uma prevalência de resistência preocupante,
onde consegue-se observar poucos antimicrobianos se-
guramente eficazes contra tais microrganismos sendo a
vancomicina a única opção terapêutica 100% eficaz
contra os SCN isolados, conforme mostra o gráfico 2.

Discussão
Durante o período analisado, o total de pacientes

com hemoculturas para SCN positivas foram de 285,
sendo que 157 (55%) eram pessoas do sexo masculino,
constatando uma equivalência com os estudos de
201712, que obteve um número de 139 (66,5%) homens
dentre os 209 pacientes inseridos na pesquisa, em um
estudo no ano de 201513 verificou um leve predomínio
de pessoas do sexo masculino com 50,6% do total de
pacientes e em uma pesquisa de 201914 apresentou
68,8% de paciente do sexo masculino com hemocul-
turas positivas para bactérias de SCN.
De modo geral, dentre todas as culturas analisadas,

42% dos microrganismos isolados eram bactérias Stap-
hylococcus epidermidis, um microrganismo colonizador
de pele e que está presente em grande parte nas bacte-
remias por atingir a corrente sanguínea oportunamente
quando há antissepsia incorreta do local da punção
venosa para inserção de dispositivos para a manutenção
da homeostase do organismo em terapias intensivas10.
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Há uma correlação entre a maior parte de internações
serem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI – 51%), ou
seja, entre os 285 pacientes incluídos no estudo, 144
estavam internados na UTI, correlacionando a grande
quantidade de pacientes com hemoculturas positivas
para Staphylococcus epidermidis, dado que essa bactéria
apresenta uma prevalência de colonização superior a
90% na maioria dos cateteres de longa duração14.
Em contraposição com os dados da literatura10,7,

57% dos pacientes apresentaram apenas uma amostra
de hemocultura positiva para SCN, no entanto esses
pacientes recebiam a antibioterapia, pois apresentavam
sintomatologia característica de bacteremia e manifes-
tava outras comorbidades, que ao apresentar agravo
poderiam levar o paciente a óbito. Os sintomas corres-
pondentes a bacteremia associada a uso de cateter po-
dem ser: temperatura corporal maior de 38°C, calafrio
e hipotensão, entretanto, na ausência destes sintomas

pode-se considerar um contaminante de pele15. 
A resistência e sensibilidade desses microrganismos

aos antimicrobianos tem grande relevância, principal-
mente em âmbito hospitalar. No estudo observou-se
que cerca de 80% dos microrganismos isolados apre-
sentaram resistência aos antibióticos oxacilina e cefo-
xitina, fármacos de uso rotineiro para bactérias Gram
positivas. Essa resistência está sendo encontrada fre-
quentemente na maioria dos estudos já escritos rela-
cionado a essas espécies de bactérias. Em um estudo
do ano de 2019, 93,6% do total de 157 pacientes da
pesquisa apresentaram resistência a oxacilina e uma
taxa de 78,3% de resistência a cefoxitina14. Essa resis-
tência pode estar relacionada à indicação inadequada
da droga para determinadas infecções, interrupção do
tratamento pelo paciente sem indicação médica e a
venda sem a prescrição5.

Tabela 1. Dados gerais dos pacientes incluídos no estudo, contemplando os dados demográficos e de internação 

Descrição N

Dados demográficos
Idade (mediana, IQ)

Feminino
Masculino

Locais de internação
UTI

Enfermarias

Positividade das hemoculturas
2 ou mais amostras positivas

1 amostra positiva

64(47-74)
128 (45%)
157 (55%)

144 (51%)
141 (49%)

122 (43%)
163 (57%)

Fonte: Sistemas E-pront – STI-FAMESP e Pleres - PIXEON

Gráfico 1. Principais espécies de SCN isoladas das hemoculturas dos pacientes incluídos no estudo. Fonte: Sis-
tema Pleres – PIXEON, Laboratório Clínico – Hospital de Base de Bauru-SP



As bactérias encontradas resultaram em uma sensi-
bilidade de 100% para o fármaco vancomicina, anti-
microbiano da classe dos glicopeptídeos, que está
sendo mais usada no tratamento das infecções por Stap-
hylococcus resistente a metaciclina/oxacilina, e 97%
apresentou sensibilidade para linezolida.

Conclusão
Mediante os resultados obtidos com o estudo, con-

clui-se que a prevalência de infecções de corrente san-
guínea está presente em maior quantidade nos homens
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), po-
rém as enfermarias apresentam números significativos,
tanto quanto nas UTIs, de pacientes com hemoculturas
positivas. 
Apesar dos microrganismos apresentarem grandes ín-

dices de resistência aos antimicrobianos, principalmente

a oxacilina, os tratamentos de escolha para cada pa-
ciente não se conduziu apenas pelo uso da vancomi-
cina, droga que não obteve resistência por nenhum
microrganismo do estudo. Porém, observando o estado
dos pacientes e a cronificação dos sintomas, a vanco-
micina era escolhida para tratamento, observando que
em muitos casos a comorbidade já existente e a bacte-
remia instalada levaram muitos pacientes a óbito. 
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Tabela 2. Resultados dos testes de sensibilidade dos isolados de SCN aos antimicrobianos

Fonte: Sistema Pleres – PIXEON, Laboratório Clínico – Hospital de Base de Bauru-SP

Antimicrobianos Resistente Intermediário Sensível

Cefoxitina
Ciprofloxacina
Clindamicina
Eritromicina
Linezolida
Oxacilina
Rifampicina

Sulfametoxazol-Trimetoprima
Vancomicina
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185
212
9
229
28
126
0

0
6
2
6
0
0
11
0
0

56
93
98
67
276
56
246
159
285

Gráfico 2. Perfil de Resistência dos SNC isolados dos pacientes deste estudo. Fonte: Sistema Pleres – 
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