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Resumo 

Profissionais das equipes de enfermagem são 
considerados mais suscetíveis a colonização de 
microrganismos multirresistentes, devido ao ambiente de 
trabalho e ao contato direto com os pacientes frente as 
práticas da assistência rotineiras. Logo, esta pesquisa 
avaliou a presença de Staphylococcus spp sensível à 
meticilina na saliva de enfermeiros e técnicos de 
enfermagem que atuavam em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um Hospital Universitário. A análise 
microbiológica foi realizada em amostras de saliva. As 
colônias isoladas de Staphylococcus spp. foram 
submetidas ao teste de sensibilidade in vitro pelo método 
de disco-difusão, com o objetivo de identificar o perfil de 
suscetibilidade a cefoxitina (30 μg) e oxacilina (1 μg). 
Das 81 amostras analisadas, foram isoladas amostras 
condizentes com Staphylococcus spp., em 17 
voluntários, sendo que uma das cepas foi resistente à 
meticilina. Apesar de baixa prevalência, foi possível 
identificar espécies de Staphylococcus spp. resistentes a 
meticilina na microbiota bucal de profisisonais da 
enfermagem que atuam em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).  

Introdução  

          As infecções relacionadas a assistência à saúde 
(IRAS) no ambiente hospitalar são consideradas uma 
das principais causas de morbimortalidade3. Dentre as 
IRAS destacam-se as infecções por microrganismos 
adquirido em ambiente hopitalar e que geralmente são 
resistentes a antimicrobianos1. Um dos microrganismos 
mais comuns associados a infecções hospitalares são 
do gênero Staphylococcus, sendo o Staphylococcus 
aureus a principal espécie2. A evolução das infecções 
por Staphylococcus spp resistentes a meticilina, 
especialmente em UTIs, demonstra a necessidade de 
medidas profiláticas para impedir a disseminação dessa 
bactéria, uma vez que pode haver contaminação 
cruzada entre pacientes e profissionais4.  
          O objetivo desta pesquisa foi avaliar a presença 
de Staphylococcus spp resistente à meticilina na saliva 
de enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuavam 
na Unidade de Terapia Intensiva (Adulto e Neonatal) de 
um Hospital Universitário.  

          Material e Métodos 

          Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(Parecer nº 2.932.722). A população do estudo foi 
composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem 
que atuavam nas UTIs adulto e neonatal do Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais (HU/UEPG). 

Os voluntários que aceitaram participar da pesquisa 
responderam um formulário específico para coleta dos 
dados demográficos e do perfil profissional.  
          Foram coletados aproximadamente três mililitros 
de saliva em frascos estéreis. Então, as amostras foram 
encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia da 
UEPG, onde semeou-as em Ágar Manitol Sal. As placas 
foram incubadas em estufa bacteriológica 37ºC durante 
48 horas. As colônias condizentes com Staphylococcus 
spp, foram submetidas a coloração de Gram. 
          As amostras de Staphylococcus spp foram 
semeadas em ágar Mueller Hinton e discos de papel 
impregnados com Cefoxitina (30 μg) e Oxacilina (1 μg) 
foram colocados na superfície. Após o período de 
incubação (37ºC/24 horas) os halos de inibição foram 
avaliados e mensurados.  
          Os dados obtidos foram tabulados em uma 
planilha do Excel (Microsoft, 2010) e analisados de forma 
descritiva. 

Resultados e Discussão 

          No período de realização do estudo (2019/2020) 
atuavam nas UTI's do HU/UEPG 107 profissionais 
pertencentes a equipe de enfermagem (27 enfermeiros e 
80 técnicos de enfermagem), sendo que 81 profissionais 
aceitaram participar da pesquisa. Foram isoladas 17 
amostras de Staphylococcus spp., de indivíduos 
diferentes. Isto representou uma prevalência 20,9% 
entre os participantes. Apenas uma das amostras de 
Staphylococcus spp apresentou resistencia à cefoxitina e 
oxacilina, sendo considerada resistente a meticilina.  
Portanto a prevalência de Staphylococcus spp resistente 
a meticilina foi de 1,23%. Os profissionais que atuavam 
na UTI adulto tiveram maior prevalência de 
Staphylococcus spp. isolados de amostras de saliva se 
comparado aos profissionais que atuavam na UTI 
neonatal, 25,9% e 8,7%, respectivamente.  

Conclusão ou Conclusões 

Apesar de baixa prevalência, foi possível identificar 
espécies de Staphylococcus spp. resistentes a meticilina 
na microbiota bucal de profissionais da enfermagem que 
atuavam em Unidade de Terapia Intensiva. 
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