
 
 
 

 

PREVALÊNCIA DE ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE CARBAPENEMASE NA SALIVA 
DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Vitória Damarem Silva (PIBIC//FA), Larissa Trojan, Luciane Patrícia Andreani Cabral, Paola Chrystine Machado 

Migdalski, Eduardo Bauml Campagnoli (Orientador), e-mail: ebcampagnoli@yahoo.com.br.  

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Odontologia.  

Ciências da Saúde, Odontologia, Clínica Odontológica. 

 

Palavras-Chave: Enterobactérias produtoras de carbapenemase, microbiota bucal, infecção hospitalar, bactéria multirresistente.

Resumo 

Profissionais da equipe de enfermagem podem ser 
colonizados por microrganismos multirresistentes, devido 
ao ambiente de trabalho e ao contato direto com os 
pacientes frente as práticas da assistência rotineiras. Esta 
pesquisa avaliou a presença de enterobactérias 
(Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter) produtoras de 
carbapenemase na saliva da equipe de enfermagem de 
um Hospital Universitário. Amostras de saliva foram 
coletadas e semeadas em Ágar MacConkey e 
CHROMagar para KPC. As colônias isoladas foram 
submetidas ao teste de disco-difusão para verificar se 
eram resistentes a carbapenêmicos. Verificou-se que 
profissionais da equipe de enfermagem podem 
apresentar enterobactérias produtoras de 
carbapenemase em amostras de saliva, apesar de baixa 
prevalência. 

Introdução  

          A principal forma de resistência das bactérias 
Gram-negativas é a produção de betalactamases, sendo 
que as carbapenemases pertencem a esse grupo e 
podem ser encontradas nas enterobactérias (SEIBERT, et 
al., 2014). Esta enzima possui capacidade de degradar os 
carbapenêmicos. Dentre as diversas enterobactérias, a 
Klebsiella pneumoniae é responsável por infecções 
nosocomiais, podendo gerar quadros graves. Algumas 
espécies de K. pneumoniae são produtoras de 
carbapenemase (KPC). Pacientes imunocomprometidos 
hospitalizados ou que fazem uso de sonda, cateter ou 
ventilação mecânica são mais suscetíveis a contrair essa 
bactéria (DE PAULA, et al., 2016). Além disso, 
profissionais da equipe de enfermagem podem ser 
colonizados por microrganismos multirresistentes, devido 
ao ambiente de trabalho e ao contato direto com os 
pacientes frente as práticas da assistência rotineiras. 
          Este estudo teve com finalidade, avaliar a presença 
de Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemase, 
mais especificamente Klebsiella, Enterobacter e 
Citrobacter, na saliva de profissionais do corpo de 
enfermagem que atuavam em UTI 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 para coleta dos dados 
demográficos e do perfil profissional.  
          Foram coletados aproximadamente três mililitros de 
saliva em frascos estéreis. As amostras foram 
encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia da 
UEPG, onde semeou-se em Ágar MacConkey e incubou-
se em estufa bacteriológica. As colônias fermentadoras 
de lactose foram, então, semeadas em meio cromogênico 
para KPC (CHROMagarTM, USA) e novamente 
incubadas em estufa. As colônias que apresentaram 
coloração azul metálico (indicativa dos gêneros Klebsiella, 
Enterobacter ou Citrobacter) foram submetidas ao teste 
de disco-difusão para verificar a ação bacteriana frente ao 
Meropenen (10μg) e Imipenem (10μg). Após a incubação 
em estufa, as amostras com halos de inibição inferiores a 
19mm foram consideradas resistentes, indicando a 
produção de carbapenemase.            
 

Resultados e Discussão 

          No período de realização do estudo (2019/2020) 
atuavam nas UTI's do HU/UEPG 27 enfermeiros e 80 
técnicos de enfermagem, sendo que 22 enfermeiros e 59 

técnicos de enfermagem aceitaram participar da pesquisa. 
Em 88,8% (n=72) dos participantes foi possível isolar 
Enterobacteriaceae, porém das amostras semeadas no 
meio cromogênico, apenas 6,9% (n=5) apresentavam 
características condizentes com Klebsiella, Enterobacter 
ou Citrobacter spp. Somente uma amostra apresentou 
resistência a carbapenêmicos. A voluntária que 
apresentou essa cepa tinha 28 anos, exercia a profissão 
há sete anos e trabalha na UTI adulto. 
 

Conclusão 
          Conclui-se que os profissionais da equipe de 

enfermagem podem apresentar enterobactérias 

produtoras de carbapenemase presentes na saliva. 

Contudo, a prevalência de cepas resistentes aos 

carbapenêmicos é baixa. 
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