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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo verificar o potencial de formigas urbanas hospitalares como vetores de agentes infecciosos relacionados às 
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Foi realizado estudo bibliográfico, descritivo, exploratório, baseado em literaturas brasileiras 
de bibliotecas convencionais e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2005 a 2015.  As infecções relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS), ou infecções hospitalares, como ainda são bastante conhecidas, atualmente representam um grave problema de saúde pública no 
Brasil, uma vez que, as IRAS podem ser de origem endógenas, quando associadas à patologias de base ou agravos, nas quais a microbiota normal 
do paciente é a responsável pelo processo infeccioso; ou exógenas, quando estas ocorrem por micro-organismos que não os da microbiota do 
indivíduo, sendo sua transmissão cruzada de forma direta ou indireta, podendo a última forma ser facilitada por vetores como insetos, em 
especial as formigas. Embora as espécies de formigas consideradas como pragas sejam relativamente poucas, estudos afirmam que estas podem 
conferir muitos prejuízos para a saúde pública, pois se adaptam bem em ambiente hospitalar, conferido pela estrutura arquitetônica de 
proximidade a residências, bem como interferências climáticas, oscilações térmicas que estimulam a migração desses insetos para aparelhos 
eletrônicos em busca de estabilidade térmica e/ou embalagens de medicamentos que oferecem condições ideais para formação de ninhos, além 
de alimentos que podem funcionar como atrativo extra. Deste modo, a mirmecofauna hospitalar  vem sendo citada como importante causadora 
de IRAS por serem carreadores de micro-organismos, alguns até mesmo resistentes à antimicrobianos, representando risco potencial, devido à 
sua organização social e grande mobilidade no interior de tais ambientes, correlacionando não apenas com infecções dermatológicas e/ou 
processos alérgicos provocados pelas ferroada de seus elementos. Os resultados deste estudo apontaram que, em todos os artigos selecionados, 
foram descritas os seguintes gêneros de formiga no ambiente hospitalar, entre eles: Pheidole, Tapinoma e Paratrechina, e que tais formicídeos 
desempenham função como vetores mecânicos de micro-organismos patogênicos, como: Escherichia coli, Staphylococcus sp., Pseudomonas s. 
Dentre os locais avaliados,  locais de armazenamento de resíduos, de alimentos e de medicamentos apresentaram maior incidência de formigas, 
sendo o controle desses vetores de difícil realização ao considerar sua ecologia. Diante destes relatos, conclui-se que há uma necessidade da 
realização de novos estudos para melhor conhecer acerca da microbióta da mirmecofauna hospitalar, bem como a necessidade de ação de 
órgãos como a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, em prol da implementação de um manejo integrado de pragas, minimizando 
assim, a ação de formicídeos no aumento de índices das IRAS.

Saúde

Enfermagem
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


