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RESUMO 

As infecções da corrente sanguínea são as mais frequentes no ambiente hospitalar, 
e tem aumentado o tempo de internação e as taxas de morbimortalidade.A 
identificação de bactérias em amostras de sangue é uma relevante ferramenta no 
diagnóstico de doenças infecciosas. Neste contexto, a hemocultura se qualifica 
como um exame importante de detecção e identificação de microrganismos, 
permitindo muitas vezes a adequação da antibioterapia empírica inicial. Para tanto, 
ressalta-se que a hemocultura tem como objetivo isolar e identificar micro-
organismos patogênicos do sangue. Sendo assim, o presente estudo teve como 
objetivo investigar e mostrar a importância da utilização do exame de hemocultura 
na identificação de micro-organismos, causadores de infecções da corrente 
sanguínea. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições 
de autores como LEÃO, et al (2007), FREIRE, et al.,(2013) e COSTA, et al., (2013), 
entre outros. Verificou-se com base nas referências estudadas que a utilização da 
hemocultura na identificação de microrganismos causadores de infecções da 
corrente sanguínea é de fundamental importância, pois auxilia no método 
terapêutico a ser adotado pelos profissionais de saúde, favorecendo a melhor 
recuperação do paciente e contribuindo para a redução no tempo de internação, da 
resistência bacteriana e da mortalidade hospitalar. Conclui-se então, que a 
hemocultura se reveste de grande importância clínica e que contribui para a 
diminuição do uso desnecessário de antibióticos minimizando o aparecimento de 
resistência bacteriana. 

 

Palavras-chave:Hemocultura; Resistência bacteriana; Perfil epidemiológico; 
Sensibilidade bacteriana. 
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ABSTRACT 
 

Bloodstream infections are most frequent in the hospital environment, and has 
increased the length of hospitalization and morbidity and mortality rates. The 
identification of bacteria in blood samples is a relevant tool in the diagnosis of 
infectious diseases. In this context, the blood culture qualifies as an important test for 
the detection and identification of microorganisms, allowing many times the initial 
empirical antibiotic treatment adequacy. To this end, it should be noted that the blood 
culture aims to isolate and identify pathogenic microorganisms from the blood. Thus, 
the present study aimed to investigate and show the importance of using blood 
culture test in identification of microorganisms, causing bloodstream infections. A 
literature search was performed considering the contributions of authors such as 
LEO, et al. (2007), FREIRE, et al (2013) and COSTA, et al. (2013), among others. It 
was found on the basis of the studied references that the use of blood culture in the 
identification of microorganisms that cause infections of the bloodstream is of 
fundamental importance, because it assists in therapeutic method being adopted by 
health professionals, favoring the best patient recovery and contributing to the 
reduction in length of stay, hospital mortality and bacterial resistance. It appears then 
that the blood culture is of great clinical importance and contributes to reducing the 
unnecessary use of antibiotics minimizing the emergence of bacterial resistance. 
 
Key-words:Hemocultura; Bacterial resistance; Epidemiological profile; Bacterial 
sensitivity. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos tempos tem se observado de modo geral,que a infecção da 

corrente sanguínea tem sido muito comum no ambiente hospitalar e uma das 

principais causas de morte, além do aumento de tempo e o custo de internação. As 

infecções provocadas por bactérias podem ameaçar a vida, sendo assim importante 

sua detecção e identificação, pois com isso será utilizado o antibiótico mais 

adequado no seu combate. 

Estudos relacionados a hemoculturas é de extrema relevância em virtude da 

importância deste exame para diagnóstico de microrganismos presentes no sangue, 

que podem provocar infecções graves e que podem levar a morte. Além do que este 

exame facilita o tratamento do paciente, pois o mesmo identifica o microrganismo e 

qual o antibiótico específico será mais eficaz. Conhecer as bactérias mais frequentes 

detectadas em hemoculturas e o seu perfil de sensibilidade e resistência se torna 

importante para o direcionamento adequado da terapia antimicrobiana dos 

pacientes, favorecendo a redução da mortalidade dos mesmos. 

Estudos relacionados a hemoculturas é de extrema relevância em virtude da 

importância deste exame para diagnóstico de microrganismos presentes no sangue, 

que podem provocar infecções graves e levar a morte. Além de permitir que os 

antibióticos usados no tratamento inicial empírico sejam substituídos por outros mais 

adequados, ou seja, específicos para aquele tipo de bactéria. Com isso reduz a 

resistência bacteriana provocada principalmente pelo uso inadequado de antibiótico, 

e aumenta a eficácia do tratamento adotado pelo médico. 

A partir da identificação da bactéria causadora da infecção através da 

hemocultura, se faz o uso do antibiótico correto com isso é possível reduzir a 

resistência bacteriana. Nesse sentido a hemocultura é tida como um exame 

importante na detecção das infecções sanguíneas, além de orientar o diagnóstico e 

a conduta médica a ser seguida. Nesta perspectiva o estudo visa enfatizar a 

importância da realização do exame de hemocultura na identificação dos 

microrganismos e a adoção da terapia adequada, diminuindo assim o surgimento da 

resistência bacteriana. 

O estudo teve como problema: quais são os principais microrganismos 

isolados nas hemoculturas e quais os antibióticos sensíveis e resistentes? 
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Nesse sentido o objetivo principal deste estudo é investigar e mostrar a 

importância da utilização do exame de hemocultura na identificação de micro-

organismos, causadores de infecções da corrente sanguínea. Além de sua 

relevância na adoção de uma terapia adequada diminuindo o risco de resistência 

bacteriana.Sendo os objetivos específicos: identificar os principais microrganismos 

isolados em hemoculturas, determinar o perfil de sensibilidade aos antibióticos, 

analisar se a hemocultura reduziria o surgimento de resistência bacteriana, além de 

verificar a importância da hemocultura para a terapia antimicrobiana dos pacientes. 

O estudo realizado foi de caráter exploratório descritivo e a metodologia 

empregada teve como base a revisão bibliográfica, sobre o que há em artigos 

disponíveis na internet sobre os principais microrganismos isolados em 

hemoculturas e quais antibióticos são sensíveis e quais são resistentes. Para a 

seleção dos artigos utilizou-secomo base os temas: hemocultura, sensibilidade 

bacteriana, perfil epidemiológico, principalmente aqueles que foram escritos a partir 

de pesquisas em pacientes internados em hospitais ou UTIs. E foi adotado somente 

os artigos elaborados de 2004 a 2017. 

 
1IMPORTÂNCIA DA HEMOCULTURA NA TERAPIA ANTIMICROBIANA 
 
 

As infecções da corrente sanguínea estão entre as mais frequentes no 

ambiente hospitalar e estão relacionadas a alta taxa de mortalidade e aumento do 

tempo de hospitalização (LEÃO, et al., 2007), além de aumentar os custos e o 

sofrimento do paciente e da família (FREIRE, et al.,2013). O aumento de gastos em 

decorrência das infecções ocorre tanto no setor público como privado, em virtude da 

utilização de equipamentos sofisticados, medicamentos de alto custo e trabalho 

extra da equipe médica e de enfermagem (DALLACORTE, et al., 2016). 

As infecções causadas por bactérias podem ser uma ameaça a vida, a 

detecção de sua presença e a identificação do microrganismo é de extrema 

importância, pois faz com que seja utilizado o antibiótico mais adequado no seu 

combate (COSTA, et al., 2013). De acordo com dados da Organização Mundial da 

Saúde, as infecções são responsáveis por 25% das mortes no mundo e 45% nos 

países em desenvolvimento (NICOLINI, et al., 2008). 
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As infecções desde os primórdios sempre foram um problema de saúde 

pública, e com a descoberta dos antimicrobianos houve um progresso no tratamento 

dessas infecções (GURGEL e CARVALHO, 2008). Existem diversos fatores que 

possibilita o desenvolvimento das infecções da corrente sanguínea, contudo, 

medidas como: conhecimento dos mecanismos de transmissão, ampliação dos 

recursos diagnósticos laboratoriais se tornam decisivas para o controle das mesmas 

(FREIRE, et al., 2013). 

Os microrganismos causadores das infecções geralmente adentram a 

corrente sanguínea por meio de ferida cirúrgica, queimadura, infecção respiratória, 

abscesso ou dispositivos como cateter intravenoso (LIMA, et al., 2015). 

No Brasil as principais ocorrências de infecções hospitalares é a septicemia 

em UTI, e as causas tem relação com o uso adequado ou não dos antibióticos 

(ALVES, et al., 2012). As infecções nas UTIs tem sido motivo de preocupação entre 

os profissionais da área de saúde, pois os pacientes destes locais são mais 

suscetíveis a infecção (GRILLO, et al., 2013). Dados do ILAS (Instituto Latino 

Americano de Sepses), afirma que 25% da ocupação em leitos de UTI é em 

decorrência de infecções da corrente sanguínea e no Brasil a letalidade chega a 

65%, sendo que a média mundial fica entre 30 e 40% (DALLACORTE, et al., 2016). 

A coleta de culturas é de extrema importância, pois se constituem um dos 

principais métodos de diagnóstico etiológico disponível na prática clínica. Dentre as 

culturas a serem adotadas, a hemocultura se torna primordial devido ao fato de nas 

sepses poder haver microrganismos circulando na corrente sanguínea de forma 

contínua ou intermitente (DIAMENT, et al., 2011). Além do mais, seu resultado tem 

implicações na identificação do agente etiológico e determina qual conduta 

terapêutica deve ser adotada (BRAZ, 2013). Nesse sentido, há muitos anos tem sido 

consenso entre clínicos e microbiologistas que a hemocultura é um dos exames 

mais significativo no diagnóstico de infecções graves (ARAUJO, 2012). 

Através do exame de cultura bacteriana é possível isolar os agentes 

envolvidos no processo infeccioso e analisar sua sensibilidade aos antibióticos, em 

especial os casos que ainda não houve definição diagnóstica. Além disso, a cultura 

positiva pode fazer com que haja a troca do medicamento com o objetivo de 

melhores resultados e redução no custo do tratamento (MOTA, et al., 2010). 



11 

 

A hemocultura tem como objetivo isolar e identificar microrganismos 

patogênicos no sangue de pacientes com suspeita de infecção, e são frequentes em 

unidades hospitalares, principalmente em UTI (FREIRE, et al., 2013). Porém as 

hemoculturas podem sofrer alterações devido a fatores como: resultados positivos 

porcontaminação no procedimento de coleta e uso indevido de antibióticos (ALVES, 

et al., 2012). Para diminuir a contaminação, e consequentemente os exames falsos 

positivose aumentar a eficiência desse método de diagnóstico, se torna necessário 

definir o melhor método de coleta, visando reduzir os riscos de contaminação 

(COSTA, et al., 2013). 

A coleta de hemocultura deve ser realizada antes de começar a 

antibioticoterapia de pacientes com quadro clínico sugestivo de infecção, passivo de 

internação e que tenha febre maior que 38ºC ou hipotermia menor que 36°C, 

leucocitose maior que 10.000/mm3, ou granulocitopenia absoluta menor que 1000 

leucócitos/mm3(ARAUJO, 2012). Além de infecções localizadas ou sistêmicas como: 

suspeita de sepses, meningite, osteomielite, pneumonia bacteriana aguda não 

tratada e febre de origem indeterminada (COSTA, et al., 2013). 

A coleta de hemocultura deve ser realizada em um local higienizado em que 

todo o equipamento deve estar acomodado em recipiente limpo, além disso, o 

equipamento reutilizável deve ser limpo e descontaminado previamente, as mãos 

devem ser lavadas corretamente, utilizar material de proteção individual, escolher o 

local a puncionar e efetuar a desinfecção correta da pele (COSTA, et al., 2013).A 

antissepsia correta da pele é importantíssima no processo e fator preponderante 

para determinar se uma hemocultura positiva é decorrente de uma contaminação ou 

infecção (ARAUJO, 2012).Portanto é necessário utilizar técnicas e metodologias 

especiais, a fim de produzir resultados precisos e diminuir o número de 

hemoculturas contaminadas (BRAZ, 2013). 

A técnica de coleta das hemoculturas pode afetar sua sensibilidade e 

especificidadefornecendoresultados falso-positivo ou falso-negativo. Fatores que 

podem interferir nesses resultados são: assepsia inadequada da pele, coletas 

rápidas feitas sobre pressão em ambientes de UTI ou emergência em decorrência 

do estado grave de pacientes (DIAMENT, et al., 2011). 
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As amostras coletadas sem a devida assepsia pode isolar microrganismos 

que não está relacionado a infecção. Geralmente em paciente adulto se coleta 2 ou 

3 hemoculturas sendo suficiente para isolar a grande maioria dos agentes 

etiológicos causadores da infecção, além de ajudar na interpretação do 

resultado(OPLUSTIL et al., 2010, apud BRAZ, 2013). 

A interpretação de hemoculturas positivas é complicada, devido as possíveis 

contaminações durante a coleta do sangue. Com isso o diagnóstico de infecções 

tem sido feito de acordo com os dados clínicos do paciente, no isolamento do 

microrganismo em duas ou mais hemoculturas (VIANA, et al., 2011). No caso de 

uma hemocultura ser positiva sem que haja sinais e sintomas no paciente, ou 

quando várias amostras são coletadas e apenas um é positiva, esse evento pode 

ser indicativo de contaminantes. O índice aceitável de contaminação está entre 1 e 

3%, sendo tolerável até 5% (ARAUJO, 2012). 

A identificação de bactérias em hemoculturas e a análise de suscetibilidade 

reduz a mortalidade devida a correta terapêutica antimicrobiana (LEÃO, et al., 2007). 

A terapia antimicrobiana a ser adotada é de extrema importância, já que muitos 

microrganismos desenvolvem resistência aos antibacterianos (CABRAL e POVEDA, 

2008, apud ALVES et al., 2012). 

A identificação dos microrganismos predominantes em hemoculturas auxilia 

na elaboração de medidas preventivas a fim de minimizar a contaminação por tais 

bactérias, com a adoção de técnicas de punção mais seguras e diagnóstico precoce 

de infecções (BRAZ, 2013). Nesse sentido, a análise da incidência de bactérias 

isoladas em hemoculturas realizadas em hospitais se torna importante, uma vez que 

ajuda na vigilância a saúde, impedindo que outras pessoas sejam contaminadas por 

esses agentes infecciosos(DALLACORTE, et al., 2016). 

As altas taxas de morbidade e mortalidade ligadas as infecções da corrente 

sanguínea requer implantação de um processo de vigilância diária dos resultados de 

hemoculturas em pacientes sob suspeita ou risco de contaminação por 

microrganismos resistentes, com a finalidade de permitir a avaliação da 

disseminação em enfermarias e outras unidades hospitalares (BRAZ, 2013). 

Há uma estimativa de que as hemoculturas aumentam em torno de 20% os 

custos de internação por paciente, devido ao aumento dos dias de estadias, porém 
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reduzem as mortes por sepse, uma vez que os antimicrobianos são administrados 

de forma correta (SILVA, et al., 2006, apudLIMA, et al., 2015). Com isso, é 

importante ressaltar a necessidade de selecionar os pacientes candidatos a fazer 

hemocultura, evitando assim culturas desnecessárias (COSTA, et al., 2013). 

Há indícios de que pacientes com sepses que tiveram antibioticoterapia 

adequada ao perfil do agente infeccioso isolado em cultura tiveram menor letalidade 

do que os que receberam terapia inadequada. Além disso, vale ressaltar que os 

indivíduos que estavam utilizando fármacos inadequados e que tiveram sua terapia 

ajustada após recebimento do resultado das culturas melhoraram suas chances de 

redução de letalidade, embora menores dos que receberam de forma precoce 

(DIAMENT, et al., 2011). 

No entanto, vale ressaltar que ainda não existe um padrão- ouro para o 

diagnóstico das infecções de corrente sanguínea, e a metodologia utilizada 

necessita de dias para identificar o crescimento de microrganismo, além de não 

existir um sistema comercial disponível ou meio de cultura que seja capaz de 

detectar todos os potenciais patógenos (ARAUJO, 2012). 

A maioria das sepses tem origem hospitalar e envolvem com frequência 

microrganismos resistentes aos antimicrobianos (ARAUJO, 2012). Nos últimos anos 

vários antimicrobianos têm se tornado menos eficiente no combate destes agentes 

infecciosos, reduzindo o número de opções terapêuticas (LEÃO, et al., 2007). Por 

outro lado, temos que lembrar que os antibióticos têm como finalidade eliminar ou 

impedir o crescimento das bactérias sem provocar danos ao hospedeiro (OLIVEIRA, 

et al., 2011). 

Diante do exposto acima é possível verificar a importância da hemocultura no 

tratamento das infecções, já que o exame tem a finalidade de isolar e identificar 

microrganismos patogênicos no sangue de pacientes com suspeita de infecção. A 

partir do resultado do exame mais os dados clínicos do paciente fecha o diagnóstico, 

adotando a terapia antimicrobiana mais adequada, reduzindo a mortalidade, o tempo 

de internação e consequentemente os custos. 

 

2REDUÇAO DO SURGIMENTO DE RESISTÊNCIA BACTERIANA 
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As bactérias surgiram no planeta Terra há cerca de 3,5 milhões de anos, em 

condições extremas de temperatura, radiação, tempestade e falta de nutrientes. No 

entanto, conseguiram evoluir e ocupar atualmente todos os ambientes terrestres. A 

grande capacidade adaptativa das bactérias ocorrem graças a capacidade de troca 

de genes entre indivíduos, através dos plasmídios, transposons e bacteriófagos 

(ANTONIO, et al., 2009).  

As bactérias são seres unicelulares, e foram identificadas pela primeira vez 

por Van Leeuwenhoek nos anos de 1670, depois da invenção do microscópio. No 

entanto, somente no século XIX foi cogitada a possibilidade destes microrganismos 

serem causadores de processos infecciosos (GUIMARÃES, et al., 2010). 

O controle de infecções causadas por bactérias só se tornou possível após a 

descoberta dos antibióticos. O primeiro antibiótico a ser usado que obteve resultados 

favoráveis foi a penicilina, descoberta por Alexander Fleming em 1928 e que foi 

disponibilizado como fármaco a partir de 1940 (AMINOV, 2010, apud,NOVARETTI, 

et al., 2014). 

Apesar da penicilina ser ainda um dos antibióticos mais vendidos no mundo, 

novos antimicrobianos foram criados com base em ações específicas, tipo de 

bactérias, local e gravidade da infecção. Nos últimos anos, esses medicamentos 

aumentaram a sobrevida após graves traumas, com isso passaram a ser usados 

indiscriminadamente se tornando um dos medicamentos mais vendidos do mundo 

(NOVARETTI, et al., 2014). 

As infecções são combatidas com o uso de antibióticos, porém há uma 

grande preocupação quanto ao uso adequado desses medicamentos (RODRIGUES 

e BERTOLDI, 2010). Quando o uso é feito corretamente é de extrema ajuda, porém 

se for usado de forma inadequada se torna perigoso e causa problemas em 

tratamentos futuros (MATINS et al., 2015). 

Os antibióticos podem ser compostos naturais ou sintéticos que tem como 

objetivo inibir o crescimento ou provocar a morte de fungos ou bactérias. Podem ser 

chamados de bactericidas quando causam a morte de bactérias e bacteriostático 

quando inibir o crescimento microbiano (GUIMARÃES, et al., 2010). 

A resistência bacteriana acontece desde o início da utilização dos antibióticos 

pelo ser humano. Devido à grande capacidade desses microrganismosadaptar-
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sedesenvolveram defesas contra os medicamentos, com isso houve o aparecimento 

da resistência a estes fármacos (RANG, DALE & RITTER, 2001, apud OLIVEIRA e 

MUNARETTO, 2010). Além de alguns agentes infecciosos ter conseguido aumentar 

sua capacidade de infectar o organismo humano (LULLMANN,et al., 2008, apud 

OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010). 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos é um episódio genético que 

pode ocorrer de duas formas: por mutação ou transferência de outra bactéria. E 

estão associadas ao uso indiscriminado de antimicrobianos (ANDRADE, et al.,2006; 

BOIÇA e BICUDO, 2005; ANVISA, 2006; SILVEIRA, et al., 2010, apudGRILLO, et 

al., 2013). Já que estes micro-organismos alteram seu fenótipo com muita 

frequência, como mecanismo de adaptação às mudanças do meio ambiente 

(MOREIRA, et al., 2013). 

As infecções causadas por microrganismos resistentes, pode comprometer o 

tratamento de pacientes fazendo com que este dure mais tempo, aumentando os 

custos e o risco de morte além de contágio de outras pessoas com essas 

“superbactérias (MARTINS,et al., 2015). 

Microrganismos resistentes são aqueles resistentes a mais de uma classe 

antimicrobianos (OLIVEIRA e SILVA, 2008), pois possui a capacidade de impedir 

que um determinado agente antimicrobiano atue sobre ele, tornando o tratamento 

ineficaz, infecção persistente, além de transferir essa característica a outros micro-

organismos (WHO, 2012, apud MOREIRA, et al., 2013). A resistência bacteriana 

pode provocar infecções difíceis de serem tratadas (KADOSAKI, et al., 2012). Além 

dedesenvolverem resistência numa velocidade maior com que são descobertos e 

elaborados novos fármacos (MARTINS,et al., 2015). 

A resistência bacteriana é considerada um problema de relevância mundial, 

por constituir uma ameaça aos pacientes e para o controle de doenças (OLIVEIRA, 

et al., 2011). E deve ser vista como um problema de saúde pública e os países 

devem se unir para criar providencias e monitorar estudos que visem a melhor 

compreensão das infecções. Além de implementar ações de controle e diagnósticos 

precisos para que se faça o uso correto dos antibióticos (KADOSAKI, et al., 2012). 

A resistência bacteriana tem sido vista como um problema mundial de saúde 

e tem sido motivo de atenção de diversos órgãos governamentais e internacionais, 
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devido a sua gravidade e as complicações que a mesma pode trazer as pessoas 

afetadas (OLIVEIRA e SILVA, 2008). 

Apesar dos antibióticos curar infecções causadas por bactérias que matavam 

muitas pessoas no passado, o tratamento feito de forma inadequada pode provocar 

o desenvolvimento de resistência bacteriana (GRILLO, et al., 2013). Nesse sentido, 

torna-se importante conhecer o mecanismo de ação desses fármacos, bem como 

fazer o uso adequado. 

O surgimento de bactérias resistentes faz com que ocorra uma diminuição no 

número de antibióticos disponíveis, pois vão se tornando ineficiente no controle de 

infecções. Com isso, muitas infecções não serão mais controladas caso ocorra a 

reinfecção. 

A resistência bacteriana tem se tornado uma preocupação mundial, pois são 

altas as taxas de morbidade e mortalidade ligadas as infecções causadas por 

agentes infecciosos resistentes e aumentam significativamente os custos com a 

saúde, em especial entre a população mais jovem, idosos e 

imunodeprimidos(OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010). 

Os antibióticos são utilizados com intuito de eliminar ou impedir o crescimento 

de agentes infecciosos sem causar prejuízos ao hospedeiro (NICOLINI, et al., 2008). 

Porém vale ressaltar que para a escolha do antibiótico a ser utilizado deve ser 

observado alguns dados do paciente, como: idade, histórico de hipersensibilidade a 

esse tipo de medicamentos, funções hepáticas e renais, gravidez, alergias, uso 

recente de antimicrobianos, entre outros (MOTA, et al., 2010). 

Nesse sentido se torna fundamental que os profissionais de saúde oriente os 

pacientes sobre a forma correta de se utilizar os antibióticos, bem como os 

problemas provocados pelo uso inadequado, durante a consulta ou na dispensação 

do medicamento (JUNIOR e MENGUE 2005, apud, OLIVEIRA e MUNARETTO, 

2010).  

Há alguns fatores que colaboram de forma direta e indireta para o uso 

incorreto de antibióticos tanto em pacientes ambulatoriais como internados, são eles: 

ampla distribuição de amostras de antimicrobianos e facilidade de compra nas 

farmácias, dúvidas nos diagnósticos de infecções virais e bacteriana, ausência de 

programas de uso racional de antimicrobianos, ideia de que a eficácia no tratamento 
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de infecções é maior com o uso de medicamentos mais potentes, desconhecimento 

da prescrição em relação a doses, intervalos e diluições (MOTA, et al., 2010). 

No Brasil, o uso irracional de medicamentos sofre forte influência da 

automedicação e de propagandas que podem ocasionar serias consequências para 

a saúde da população. Uma das formas para barrar esse problema é a educação 

dos usuários sobre medicamentos, podendo ser aplicada individualmente ou 

coletivamente, gerando assim mudanças de atitudes e comportamentos nos 

indivíduos tendo como consequência melhoria nas condições de saúde das pessoas 

(DANDOLIN, et al., 2012). 

Dentre as prescrições de medicamentos em ambulatórios os antimicrobianos 

representam 12% do total, causandoum gasto de 15 bilhões de dólares ao ano. 

Sendo que 50% dessas prescrições são inapropriadas, dois terço são usados sem 

prescrição médica, além disso, 50% dos consumidores adquirem o medicamento 

para uso de um dia apenas e 90% para uso no período de três dias (NICOLINI, et 

al., 2008). 

Existe uma estimativa de que no Brasil 80 milhões de pessoas são adeptos 

da automedicação, tornando-se o quinto país do mundo que mais se automedica. 

Vale ressaltar que aautomedicação, está relacionada com predomínio da resistência 

antimicrobiana, que faz com que haja seleção de bactérias que vão se tornando 

resistentes aos antibióticos (NOVARETTI, et al., 2014). 

Até o século XXI a resistência bacteriana ocorria principalmente em ambiente 

hospitalares, porém atualmente, está ligada a diversos ambientes e pode atingir 

indivíduos saudáveis (GUIMARÃES, et al., 2010). O aumento nas taxas de 

resistência bacteriana não é fato novo, porém a prescrição correta se torna 

fundamental na efetividades dos antibióticos. E esses medicamentos são os únicos 

que não afeta apenas o paciente, mas todo o ecossistema onde está inserido 

(RODRIGUES e BERTOLDI, 2010). 

Devido a relevância do problema que a resistência bacteriana traz a 

sociedade em geral, diversas iniciativas têm sido criadas com o objetivo de prevenir 

ou minimizar a situação, com isso microrganismos resistentes nas instituições de 

saúde tem se tornado um grande desafio (OLIVEIRA e SILVA, 2008). 
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A recomendação é que o uso de antibiótico seja feita após a realização de um 

antibiograma com a finalidade de racionalizar o uso dos medicamentos, porém 

muitas vezes não é possível identificar o agente etiológico. No entanto, deve levar 

em consideração nesses casos, para a escolha do fármaco o local de ação, a flora 

bacteriana normal presente, perfil de sensibilidade, resistência e seu custo 

(OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010). 

Por outro lado, além da resistência, os antibióticos podem oferecer risco de 

toxidade ao ser humano, hipersensibilidade atribuída aidiossincrasia ou 

sensibilização ao antibiótico, indução de alergias (NASCIMENTO, 2003, apud, 

OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010). 

O uso desnecessário dos antimicrobianos e emprego de dosagem 

inadequada muitas vezes pode dar a falsa impressão de que a doença desapareceu, 

fazendo com que haja a interrupção do medicamento, permitindo a proliferação do 

microrganismo favorecendo a ocorrência de indivíduos resistentes. Nesse sentido se 

torna importante informar e esclarecer os usuários sobre o diagnóstico, tratamento 

até o seu término (NICOLINI, et al., 2008). 

Medidas como: lavagem correta das mãos, identificação de bactérias 

multirresistentes, antibioticoterapia adequada, vigilância epidemiológica, medidas de 

isolamento, materiais e equipamentos adequados, higienização do ambiente, 

treinamento da equipe multiprofissional e a implementação de medidas de controle 

são maneiras de se evitar os agravos provocados pelas infecções (FREIRE, et al., 

2013). 

O uso de antibióticos nos últimos anos tem se tornado uma prática comum e 

com isso tem se observado um crescente aumento da resistência a esses 

medicamentos. Nesse sentido, a hemocultura se torna importante no diagnóstico do 

agente causador de infecções em pacientes internados em hospitais e UTIs, 

auxiliando os médicos na adoção do medicamento correto. 

Com base nas referências pesquisadas foi possível constatar que a indicação 

correta e o uso adequado dos antimicrobianos reduz a resistência bacteriana e isso 

faz com que esses microrganismos seja sensíveis a um número maior de fármacos. 

Nesse sentido a hemocultura se torna relevante já que a mesma consegue identificar 
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o agente patogênico a partir daí é possível administrar o medicamento mais eficaz 

no combate da infecção. 

 

 

3 PRINCIPAIS MICRORGANISMOS ISOLADOS EM HEMOCULTURAS E O 

PERFIL DE SENSIBILIDADES AOS ANTIBIÓTICOS 

  

Os principais micro-organismos isolados em hemocultura nos artigos 

pesquisados foram: Staphylococusepidermidis, Staphylococus aureus, 

Pseudomonasaeruginosa, Klebsiellapneumoniae, Serratiasp, Enterobactersp, 

Enterococcussp (ALVES, et al., 2012; LEÃO, et al, 2007;FREIRE, et al., 2013; 

VIANA, et al., 2011). 

Na maioria dos artigos pesquisados, os cocos Gram positivos foram 

predominantes, sendo eles: Staphylococusepidermidis, Staphylococus aureus, 

Enterococcus spp. E os Gram negativos, foram identificados: 

PseudomonasaeruginosaeKlebsiellapneumoniae. 

O Staphylococusaureusfoi descrito pela primeira vez em 1880, pelo cirurgião 

escocês Alexandre Ogston, em pus de abscesso cirúrgico.Atualmente se conhece 

33 espécies diferentes de Staphylococcus, das quais 17 podem ser isoladas em 

amostras biológicas humanas. São Gram-positivos com diâmetro entre 0,5 a 1,5 

micrometro e podem se apresentar de forma isolada, aos pares, em cadeias curtas, 

ou ainda agrupadas irregularmente, devido a sua forma de divisão celular (SANTOS, 

et al., 2007). 

O S. aureus faz parte da microbiota da grande maioria dos indivíduos, com 

maior prevalência em pessoas que trabalham em hospitais (LIMA, et al., 2015). 

Embora faça parte da flora natural do ser humano, em algumas situações pode se 

tornar patogênico e causar uma grande variedade de infecções que são provocadas 

pela ruptura da barreira cutânea ou baixa imunidade (SALES e SILVA, 2012). 

No Brasil, o Staphylococus aureus, ainda é um dos principais patógenos que 

causa infecção na maioria dos hospitais (VIANA, et al., 2011). Sendo um dos 

principais causadores de infecções no sítio cirúrgico e na corrente sanguínea, além 

de causar pneumonia, infecções cardiovasculares e bacteremia (FREIRE, et al., 
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2013).Contudotem sido motivo de preocupação nos hospitais por ser um agente 

infeccioso mais comum a causar infecção nos cortes cirúrgicos, além de sua 

habilidade de adquirir rápida resistência aos antibióticos, contribuindo para a sua alta 

patogenicidade em pacientes hospitalizados (BRAZ, 2013). Cabe ressaltar ainda, 

que a grande capacidade de causar infecções do S. aureus não se restringe apenas 

a sua facilidade de multiplicação e disseminação nos tecidos, mas também a 

produção de moléculas com grande poder patogênico (SANTOS, et al., 2007). 

O Staphylococusepidermidis, é um microrganismo isolado em UTIs com muita 

frequência, apesar de ser naturalmente encontrado na pele humana é capaz de 

ocasionar grandes infecções, porém a patogenicidade só ocorre quando a barreira 

da pele é rompida (LIMA, et al., 2015). Além disso, o S. epidermis tem se tornado um 

importante patógeno humano a causar infecções associadas à colonização de 

dispositivos médicos, como o cateter venoso central. Os fatores de virulência 

relacionados a esse patógeno ainda não estão claramente estabelecidos, e seu 

sucesso deve-se provavelmente ao fato de aderir a superfícies, formando o 

biofilme(VUONG, et al., 2003, apud THEISEN, 2010). 

APseudomonasaeruginosa,é um relevante patógeno humano, pois está 

regularmente ligado a infecções hospitalares, principalmente em pacientes 

imunodeprimidos, além disso, tem sido considerada um patógeno oportunista. A 

primeira descrição desse microrganismos foi realizada por Luke, em 1862, através 

de observação de pus de cor esverdeada presente em algumas infecções purulentas 

(FERREIRA e PERES LALA, 2010). 

As infecções provocadas pela P. aeruginosas, configura-se como as mais 

temidas, devido à dificuldade no tratamento relacionado a alta resistência desses 

agentes infecciosos, tendo como consequência poucas opções terapêuticas, além 

da dificuldade no diagnóstico (NOBREGA, et al., 2013). A resistência pode ser 

natural ou adquirida devido a utilização de grande números de antimicrobianos na 

prática clínica. Porém vale ressaltar que a capacidade desses microrganismos se 

tornar resistente durante o tratamento é inerente a espécie e muitas vezes 

impossível de evitar (NEVES, et al., 2011). 

A P. aeruginosa tem preferência por locais úmidos, portanto no corpo humano 

é mais fácil de ser encontrada em regiões como: orofaringe, axilas, períneo e 
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mucosa nasal, sendo o sistema gastrointestinal sua principal área de colonização 

(FERREIRA e PERES LALA, 2010). 

A Klebsiellapneumoniae,está entre as principais espécies responsáveis por 

infecções hospitalares e clinicamente a mais importante devido as altas taxas de 

mortalidade (HARYANI, et al., 2007, apud, MELLO, 2013). O gênero Klebsiella foi 

descrito pelo alemão Edwin Klebs no final do século XIX (KONEMAN, et al., 2008, 

apud MELLO, 2013). 

A Klebsiellapneumoniae está presente na flora intestinal normal, e sua 

patogenicidade está relacionada à presença de uma cápsula de polissacarídeos, 

sistema de captação de ferro, fenótipo mucoide e lipopolissarídeo tóxico. Podem so-

breviver longos períodos na pele e em ambientes secos, como superfícies 

hospitalares (PERNA, et al., 2015). 

AKlebsiellapneumoniaeé um dospatógenos que apresenta maior resistência a 

um número maior de antibióticos, com opções terapêuticas menores e alta taxa de 

mortalidade (BRASIL, 2013). Uma das características mais relevantes deste 

microrganismo é a capacidade de tornar-se resistente aos medicamentos usados 

para os quadros infecciosos, dificultando o tratamento das infecções graves (SILVA 

e ESTEVES, 2017). Dentre os patógenos isolados em infecções pulmonares na 

América Latina a K. pneumoniae corresponde a 10,2 % e no Brasil, 12, 4% das 

infecções da corrente sanguínea (BRASIL, 2004 a, apud, SILVA e ESTEVES, 2017). 

A Serratiasp,pertence à família das Enterobacteriaceae e podem estar 

associadas a várias doenças infecciosas.  Os pacientes imunodeprimidos ou 

debilitados tem maior chance de adquirir infecções hospitalares, após colonização 

de cepas ambientais ou se contaminar após procedimentos invasivos. Além disso, é 

tida como patógeno significativo, com propriedades invasivas e com alto poder de 

resistência a muitos antibióticos utilizados atualmente (MENEZES, et al., 2004). 

Todas as espécies do gênero Enterobacter são encontradas no meio 

ambiente como: água, esgoto, terra, produtos, carnes, fezes humanas e de animais, 

urina e secreções (ALVES, 2011).Os microrganismos desse grupo é frequentemente 

isolado em infecções humanas (ALVES, et al., 2015).A Enterobacterspp, é o terceiro 

agente etiológico mais comum a causar a pneumonia e o quinto mais comum a 



22 

 

provocar sepses e infecções em sítios cirúrgicos em pacientes de UTIs nos Estados 

Unidos (JASKULSK, 2013). 

Os Enterococcusspp faz parte da flora intestinal de seres humanos e animais 

saudáveis e estão largamente espalhados no ambiente (BIAVASCO, et al., 2007, 

CASAL, et al., 2009, LÓPEZ, et al., 2009, RIBOLDI, et al., 2009, apud CAMPOS, et 

al., 2013). A transmissão do Enterococcus spp. no ambiente hospitalar pode ocorrer 

por contato direto ou indireto com paciente infectado, ou ainda pelas mãos dos 

profissionais da saúde, equipamentos e superfícies contaminadas. Assim como 

outros patógenos o Enterococcus spp. tem sido visto como um desafio aos hospitais 

nos últimos anos (SOUZA, 2013). 

No estudo de Freire (2013) e seus colaboradores foi observado que o 

Staphylococcus aureus e Staphylococcusepidermidis se mostraram resistentes as 

cefalosporinas de 1ª e 2ª geração e a oxacilina, enquanto que a vancomicina foi a 

mais sensível, seguida pela linezolida, ciprofloxacino, gentamicina e amicacina. Já 

no estudo de Leão, et al., (2007), todos os isolados de S. aureus se mostraram 

resistente a ampicilina e a oxacilina e sensíveis a linezolida, vancomicina e 

trimetoprin-sulfametoxazol. 

Entre as enterobactérias foi observada maior resistência a ampicilina, seguida 

do trimetoprin-sulfametoxazol e piperacilina, no entanto todos os isolados se 

mostraram maior sensibilidade a imipenem e meropenem, seguidos da gentamicina, 

ciprofloxacina e levofloxacina(LEÃO, et al., 2007). 

As bactérias Gram-positivas, no estudo de Lima (2015) e seus colaboradores 

demonstraram maior sensibilidade a vancomicina, rifampicina e linezolida e 

resistência a clindamicina, levofloxacina, amoxilina/clavulanato de potássio e 

ampicilina/sulbactam. Porém Alves, et al., (2012) demonstrou em sua pesquisa 

maior sensibilidade das bactérias a linezolida, e maior resistência a levofloxaxina.Por 

outro lado, Pereira, et al., (2012) observou maior resistência a ciprofloxacina e maior 

sensibilidade a vancomicina. No entanto, vale ressaltar que há diferenças 

significativas entre os padrões de resistência e sensibilidade na comparação entre 

os ambientes hospitalares descritos na literatura, com isso se torna relevante a 

importância das centrais de controle de infecções hospitalares (LIMA, et al., 2015). 
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A Enterobacterspp se mostrou resistente a aztreonam e cefotaxina e 

sensibilidade ao meropenem, ciprofloxacina, ertapenem, imipenem, norfloxacina e 

ofloxacina (GRILLO, et al., 2013). 

No estudo de Leão, et al., (2007) as pseudômonas mostraram resistência a 

maioria dos antibióticos. Sendo que a maior resistênciafoiaoaztreonam e a 

amicacina, e os mais ativos foram o imipenem e meropenem. 

Segundo dados fornecidos pelo relatório anual do sistema 

NationalNosocomial 

InfectionsSurveillance (NNIS) de 2004, as Pseudomonasaeruginosaapresenta 

resistência a ciprofloxacina, imipenem, ceftazidimaepiperacilinae que podem ser 1,5 

a 3 vezes maior em amostrasisoladas de pacientes internados em UTIs do que 

nasamostras de pacientes internados em enfermarias eambulatórios (FERREIRA e 

PERES LALA, 2010). 

O combate as bactérias resistentes aos antibióticos é relativamente 

complicada e difícil, nesse sentido se torna importante adotar medidas que visem a 

redução do desenvolvimento de cepas resistentes. Além disso, é necessário adotar 

um tratamento criterioso incluindo orientações aos pacientes quanto ao uso 

adequado e correto do medicamento. Em contrapartida, é preciso que os gestores 

da saúde púbica cumpra o seu papel no sentido de desenvolver medidas sanitárias 

apropriadas, investir em pesquisas científicas no intuito de descobrir novos e mais 

eficientes antibióticos para combater as bactérias multirresistentes (SANTOS, et al., 

2007). 

Nesse sentido a detecção do agente etiológico bacteriano em culturas de 

sangue e a avaliação do perfil de suscetibilidade se torna relevante no fornecimento 

de dados para que seja adotada uma melhor terapia antimicrobiana com o intuito de 

reduzir as taxas de mortalidade e de resistência bacteriana (LEÃO, et al., 2007). 

Porém medidas mais eficaz de prevenção e controle de infecções 

hospitalaresdevem ser adotadas para que haja uma diminuição dos custos 

hospitalares. Tendo em vista que as infecções provocadas por patógenos mutantes 

resistentes, faz com que o tratamento de pacientes seja comprometido, tendo que 

prolongar o mesmo, com isso aumentando o custo, risco de morte e o contágio de 

outros indivíduos com as superbactérias (MARTINS, et al.,2015). 
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Grillo, et al., (2013) também ressalta a importância da avaliação do perfil de 

suscetibilidade das bactérias para se adotar uma terapia antimicrobiana adequada 

dificultando a resistência da biota hospitalar. Além disso, é importante que se 

desenvolva com frequência ações voltadas a educação a saúde, que seja de ordem 

prática e efetiva, fazendo com que haja envolvimento de toda comunidade e que 

seja mantida por programas públicos com a finalidade de minimizar ou até mesmo 

evitar o aumento da resistência bacteriana (MARTINS, et al., 2015). 

Por fim, vale lembrar que a escolha adequada de antibiótico e a explicação 

correta aos pacientes são responsabilidade dos prescritores e demais profissionais 

da saúde (NICOLINI, et al., 2008). 
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4CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A partir deste estudo foi possível verificar quea adoçãodo exame de 

hemocultura na identificação de microrganismos causadores de infecções da 

corrente sanguínea, auxilia na escolha do tratamento mais adequado, diminuindo o 

risco de resistência bacteriana. Além de diminuir o tempo de internação dos 

pacientes, dos custos de internação e da mortalidade hospitalar. 

Nesse sentido a hemocultura tem grande importância clínica, porém deve-se 

ressaltar que as regras de coleta devem ser obedecidas para evitar contaminação. 

Pois a contaminação culmina no uso inapropriado de antibióticos e pode haver um 

eventual desenvolvimento de resistência bacteriana, além do desperdício de 

recursos financeiros. 

Neste aspecto a resistência bacteriana tem se tornado uma preocupação 

mundial, pois as taxas de morbimortalidade ligadas as infecções provocadas por 

agentes infecciosos resistentes tem aumentado e muito o custo com a saúde. Além 

disso, é necessário adotar um tratamento criterioso incluindo orientações aos 

pacientes quanto ao uso adequado e correto do medicamento. Em contrapartida, é 

preciso que os gestores da saúde pública cumpra o seu papel no sentido de 

desenvolver medidas sanitárias apropriadas, investir em pesquisas científicas no 

intuito de descobrir novos e mais eficientes antibióticos para combater as bactérias 

multirresistentes. 

Portanto, se faz necessário a conscientização dos profissionais da saúde 

para adotarem práticas que proporcione a redução da morbimortalidade de 

pacientes hospitalizados. 
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