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RESUMO

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é caracterizada pela presença e/ou invasão de microrganismos na via urinária, independentemente do tecido 
atingido. Estudos apontam que esse tipo de infecção está entre os quatro tipos mais comuns de infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRA´s), com cerca de 40 a 45% dos casos. O uso de cateteres vesicais é um fator de risco, estando associado a 80% dos casos de ITU, podendo 
estar relacionado ao tempo de uso, material de fabricação do cateter, sexo, idade e condições do paciente. Apesar de o trato urinário ser estéril, a 
inserção de um cateter vesical requer a execução correta de técnicas assépticas para minimizar o risco de contaminação. Várias espécies 
bacterianas são comumente  relacionadas  a  esse  tipo  de  infecção, dentre as  espécies bacterianas, destaca-se a alta prevalência de Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus nos diagnósticos de ITU. Tais microrganismos apresentam um mecanismo de virulência 
comum, a habilidade de aderência a superfícies   inanimadas.  A adesão bacteriana configura um dos passos fundamentais na patogênese das 
infecções,  ocorrendo  em  duas  fases  distintas: fase reversível e fase   irreversível. Tal processo representa enorme preocupação na assistência 
clínica, dada a sua evidente influência sobre a morbimortalidade dos pacientes  pensando  assim  este trabalho objetivou-se verificar a habilidade 
para adesão à cateter vesical por linhagens bacterianas padrão. Para evidenciar a habilidade de adesão utilizou-se cinco linhagens bacterianas 
padrão:   Staphylococcus aureus (25923), Klebsiella pneumoniae (700603), Escherichia coli (25922), Salmonella      typhi (14024) e Pseudomonas 
aeruginosa (27853). Primeiramente, suspensões bacterianas foram preparadas em solução salina 0,9% e padronizadas de acordo com a turbidez 
0,5 da escala de MacFarland. Os corpos de prova foram padronizados, cortou-se fragmentos de 0.5 mm de diâmetro de um cateter vesical de 
látex siliconado.  Cada  corpo  de  prova  foi  mantido,  separadamente,  em  tubos  contendo  5  mL  de  caldo  BHI (previamente  esterilizados),  
onde   adicionou-se   0,1  mL   da   suspensão   bacteriana   e  incubou-se   em estufa  a  37ºC/3h.  Posteriormente, os corpos de prova foram 
lavados com solução salina e transferidos para tubos com 5 ml de solução salina para serem  agitados  com  o auxílio  do Vórtex  por 30  segundos, 
para que  as  células  bacterianas  aderidas pudessem desprender do cateter avaliado. Em seguida retirou- se 0.1ml de cada suspensão agitada, 
semeou-se em placas com meio Ágar Mueller Hinton e incubou-se em estufa bacteriológica a 37ºC/24h para proceder com a contagem das 
Unidades Formadoras de Colônia (UFC). Na análise dos resultados, constataram-se variações na intensidade de adesão a partir da contagem de 
UFC, a espécie que apresentou maior habilidade de adesão foi a E. coli com 670 UFC, em seguida:  S. typhi com 417  UFC,  S.  aureus com 46 UFC, 
K. pneumoniae 264 UFC e apenas 70 UFC foram  contabilizadas diante  da  linhagem  de  P.  aerugionsa.  A aptidão para a adesão da  E. coli  aqui  
evidenciada,  pode  ser mediada  pelas  adesinas,  hidrofobicidade,  diferentes  tipos  de  fímbrias  e  formação  de  biofilme,  que configuram 
mecanismos de virulência.  Apesar de apresentar menor habilidade de adesão diante do cateter avaliado, a P. aerugionsa é considerada uma 
bactéria de grande potencial patogênico. A  compreensão  dos  mecanismos  de  patogenicidade  que  envolvem  a  adesão  bacterianas é  de  
suma importância, uma vez que possibilita predizer se a habilidade para tal fator de virulência é favorável ou não  diante  do  uso  de  cateter  
vesical.  Com o conhecimento obtido neste trabalho torna-se mais que necessário  enfatizar  os  cuidados  que  deve-se  tomar  com  a  execução  
dos  procedimentos  ao  paciente  e escolher  materiais menos susceptíveis à adesão bacteriana, tendo em vista minimizar complicações ao 
paciente.
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