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  Resumo   
As infecções de pele e tecidos moles estão entre as 
afecções mais incidentes causadas por bactérias. 
O presente estudo teve por objetivo identificar os agentes 
microbianos envolvidos nas infecções de pele bem como 
sua susceptibilidade frente aos antimicrobianos. 
Observou-se maior prevalência para Enterobactérias 
(63,6%) com sensibilidade para Ceftazidima e Amicacina; 
Bacilos Gram negativos não fermentadores da glicose 
(13,6%) com sensibilidade para Tobramicina e Cefepime 
e Cocos Gram positivos (22,8%) com sensibilidade para 
Rifampicina e resistentes à Oxacilina. Os achados deste 
estudo apresentaram semelhança com outros trabalhos 
nacionais a respeito da prevalência dos microrganismos 
mais comumente isolados de lesões da pele. 
Portanto, tendo em vista a alta incidência 
de microrganismos resistentes e contaminantes de lesões 
de pele torna-se importante conhecê-los bem como 
mapear suas susceptibilidades frente aos 
antimicrobianos. 

 
  Introdução   

As infecções de pele e tecidos moles estão entre as 
afecções mais incidentes causadas por bactérias 
(KASPER et al., 2017). No Brasil, os dados a  
respeito das infecções de pele ainda são escassos 
por conta da falta de registro obrigatório. O presente 
estudo teve por objetivo identificar os agentes 
microbianos envolvidos  nas infecções de pele bem 
como sua susceptibilidade frente aos 
antimicrobianos. 

 

  Material e Métodos  

Os microrganismos utilizados fazem parte de um 
banco de bactérias estocados por congelamento no 
Laboratório de Microbiologia Clínica da UEPG. Para 
a identificação dos gêneros e espécies foram 
realizadas provas fenotípicas. 

  Resultados e Discussão  
Foram analisadas 22 bactérias, sendo 14 
(63,6%) Enterobactérias, com destaque para Klebsiella 
pneumoniae, com sensibilidade para Ceftazidima e 
Amicacina. Além disso, isolou-se 3 (13,6%) bacilos Gram 
negativos não fermentadores da Glicose destacando-se 
Pseudomonas aeruginosa as quais possuem 
sensibilidade para Tobramicina e Cefepime; cocos Gram 
positivos 5 (22,8%) destacando-se o Staphylococcus 
aureus com sensibilidade para Rifampicina e resistentes 
à Oxacilina. Semelhantemente, Gomes e colaboradores 

(2009) observaram na cultura de exsudato de feridas 
crônicas de membros inferiores maior frequência para 
Staphylococcus spp., Proteus spp.e Pseudomonas spp. 
Assim como, França e colaboradores (2020) ao analisar 
ferida operatória identificaram maior prevalência nas 
culturas, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus. 
Com relação aos antibiogramas nota-se que há diferentes 
mecanismos relacionados à resistência como por exemplo 
a produção de enzimas e a mudança do sítio de ligação do 
fármaco. Tendo em vista a crescente taxa de resistência 
aos antimicrobianos é vital que sejam utilizados testes 
de sensibilidade acurados para orientar a 
terapêutica adequada. 

 

  Conclusão  
Portanto, é importante para enfermagem conhecer 
os microorganismos envolvidos nas infecções da 
pele bem como sua susceptibilidade frente aos 
antimicrobianos a fim de promover uma terapêutica 
adequada e específica para cada agente impedindo 
o uso de antibioticoterapia de largo espectro 
desnecessariamente. 
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