
E-mail para contato: ademir.junior@fcat.edu.br IES: FCAT

Autor(es) Yasmin Martins de Sousa; Lorena Castro Portal; Maria das Graças Carvalho Almeida; Benedito Aldo Vilar da Silva; 
Ademir Ferreira da Silva Júnior

Palavra(s) Chave(s): Leitos. Infecções hospitalares. Microrganismo.

Título: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DOS LEITOS/MESAS DO CENTRO CIRÚRGICO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM DO PARÁ

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

As cirurgias são vistas como um meio de proporcionar sobrevida ao individuo ou recuperar a saúde do mesmo, porém podem ocorrer 
intercorrências durante ou após o processo, como as infecções hospitalares. A falta de limpeza adequada do ambiente e objetos em torno do 
paciente, como os colchões hospitalares/ mesas cirúrgicas, é um fator que predispõe o surgimento da infecção. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar as condições microbiológicas dos colchões de um Centro Cirúrgico de um Hospital público de ensino do Município de Belém – Pa. 
O estudo foi do tipo descritivo com abordagem quantitativa, realizado no Centro cirúrgico (CC) de um Hospital Público de Ensino da cidade de 
Belém do Pará. A coleta das amostras foi realizada nos colchões/mesa cirúrgica do CC, através de rolamento com swab umedecido em solução 
salina. Cada colchão/mesa cirúrgica passou por duas análises: uma após a desocupação dos leitos e outra após a desinfecção. Cada swab foi 
imerso em tubo contendo caldo BHI (Brain Heart Infusion) previamente identificado e processado (incubados e semeados em ágar sal manitol). O 
teste de sensibilidade aos antimicrobianos foi realizado pelo método de difusão por meio da técnica de Kirb Bauer. Os resultados foram tabulados 
no Programa Excel 2010 e analisados com base na estatística descritiva. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa com seres 
humanos. Das 72 amostras coletadas, somente 1 (8%) não foi reagente a nenhum microrganismo após desinfecção. Das 71 amostras que deram 
positivo, 43 (60,5%) foram para Staphylococcus saprophyticus, 15 (21%) para Staphylococcus epidermidis e 13 (18,5%) para Staphylococuus 
aureus. Com relação a resistência a antimicrobianos, o S. saprophyticus foi resistente a Vancomicina em 35 amostras (81%), o S. epidermidis a 
Azitromicina em 12 amostras (80%) e o S.aureus resistente a Penicilina em 10 (76%) amostras. Na literatura atualizada sobre esta temática, ainda 
faltam indicadores microbiológicos que estabeleçam as condições dos colchoes para a sua reutilização. Faz-se necessária atenção especial quanto 
ao controle da contaminação ambiental na unidade de centro cirúrgico envolvendo a limpeza dos colchoes e mesas cirúrgicas, visando diminuir a 
vulnerabilidade do usuário ao risco de adquirir infecções hospitalares durante o procedimento anestésico-cirúrgico, garantindo a segurança do 
paciente.
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