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RESUMO

A infecção do trato urinário (ITU) é definida como a perda da integridade de qualquer órgão que compõe o sistema urinário por algum patógeno. 
Porém, o uso indiscriminado possibilita a seleção e o aparecimento de bactérias resistentes, resultando, desse modo, na menor eficácias dos 
fármacos, tempo prolongado de internação e maior custo do manejo e taxa de mortalidade. OBJETIVO: Avaliar o perfil de sensibilidade aos 
antimicrobianos em uroculturas de pacientes com ITU atendidos, a partir de uroculturas coletadas no Laboratório de Análises Clínicas Vicente 
Lemos na cidade de Juazeiro do Norte – CE, no mês de dezembro de 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico, documental, 
em corte transversal, com coleta dos dados retrospectiva a partir da base de dados do Laboratório de Análises Clínicas do Cariri Vicente Lemos 
que coleta o material de moradores da região do Cariri. Os dados avaliados pertecem a uroculturas positivas e negativas de pessoas com ITU no 
período de 01/11/17 a 31/12/17. RESULTADOS: Foi analisado um total de 835 amostras de exames de cultura de urina automatizados 
provenientes do período de 01 de novembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Destas, 224 amostras foram positivas em comparação a 611 
resultados negativos nos quais não foram realizados teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Salienta-se que foram consideradas positivas 
exclusivamente as amostras com mais de 100.000 UFC/ml de urina.O resultado das amostras positivas é a somatória de três grupos. Em ordem 
crescente, foi detectado 04 amostras em que houve crescimento variado de colônias de bactérias; 30 uroculturas apresentando um crescimento 
compatível coma flora vaginal sugestiva de Lactobacillus sp. (Bacilos de Dordelein) e 190 resultados dos quais houve crescimento de 
microorganismos específicos. Desta forma, excluindo-se as amostras com resultados “falso-positivo” já que não são compatíveis com o critério de 
inclusão, essas amostras foram excluídas da realização dos testes de antibiograma. Com relação aos resultados positivos, foram testados 36 tipos 
de antimicrobianos. Destes, os antibióticos que demonstraram mais amostras avaliadas foram: ciprofloxacina, norfloxacina, ampicilina, 
gentamicina, ácido nalidíxico e nitrofurantoína. Em contrapartida, poucos resultados foram obtidos com ampicilina/sulbactan, ceftazidima e 
imipenem; visto a possibilidade de que tais medicamentos componham esquemas específicos no manejo de infecções bacterianas. Ao avaliar o 
perfil de resistência das 190 culturas de urinas, foi determinado que os antibióticos com maior perfil de resistência nas ITU’s foram: Ampicilina 
54,21%, Ácido Nalidíxico 50,52%, Norfloxacina 37,89%, Ciprofloxacina 30,52%, Cefalotina 30%, Trimetropim/Sulbactan 22,10% e Ceftriaxona 
21,05%. Em paralelo, a Vancomicina, rifampicina, imipenem, linezolida e colistina revelaram nenhuma amostra de caráter resistente, pelo justo 
fato de que são antibióticos intrínsecos a esquemas específicos de infecções. CONCLUSÃO: Excetuando-se os antibióticos de uso restritos a certas 
infeções, as  cefalosporinas de terceira geração revelam como boa alternativa para o manejo empírico de ITU. Idade e sexo são variáveis 
determinantes na frequência de isolamento de uropatógenos e na prevalência da suscetibilidade antimicrobiana; e os microrganismos mais 
prevalentes já não respondem satisfatoriamente a parte dos antimicrobianos amplamente utilizados. É fundamental que o médico considere tais 
informações no momento da decisão terapêutica e preze pelo uso racional do antimicrobianos, sobretudo aqueles de largo espectro como as 
fluoroquinolonas e beta-lactâmicos.
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