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Resumo 
 

As infecções hospitalares apresentam-se como um agravo de grande 
significado epidemiológico, tanto no contexto de Saúde Pública como no da 
assistência hospitalar, por elevar as taxas de morbi-mortalidade, ampliar o 
tempo de permanência dos pacientes no hospital e, conseqüentemente por 
onerar os custos do tratamento, com suas conseqüências irreparáveis, seja do 
ponto de vista humano, econômico ou social. As Unidades de Terapia 
Intensiva são setores onde os índices de infecção hospitalar podem ser mais 
elevados, o que geralmente resulta da interação entre microrganismos, meio 
ambiente e deficiência dos fatores de defesa dos pacientes. As superfícies 
inanimadas de um hospital podem servir como reservatório e fonte de 
bactérias potencialmente patogênicas. Em vista disso, objetivou-se isolar e 
identificar bastonetes Gram negativos de amostras oriundas de bandejas, 
camas e equipos de soro de uma Unidade de Terapia Intensiva, estabelecer a 
freqüência, o percentual e o perfil de suscetibilidade in vitro dos isolados frente 
a oito antimicrobianos mais empregados para o tratamento de infecções 
causadas por bastonetes Gram negativos, dependendo da localização e 
gravidade da infecção. A coleta de 599 amostras de superfícies inanimadas foi 
realizada em uma UTI de um Hospital Escola de Goiânia – GO no período 
compreendido entre abril de 2003 e abril de 2004, cujo projeto submetido à 
avaliação da Comissão de Ética e Pesquisa, recebeu parecer favorável. Swabs 
umedecidos em solução salina a 0,85% esterilizada foram friccionados sobre 
bandejas de aço inoxidável, grades laterais de camas e equipos de soro 
utilizados pelos pacientes e a seguir foram inoculados em caldo Brain Heart 
Infusion (BHI) e incubados a 37°C por 72 horas. Observando turvação do caldo 
BHI, 25 microlitros foram inoculados com alça bacteriológica em ágar 
MacConkey. As placas semeadas foram incubadas a 37°C por 24 a 48 horas. 
As colônias desenvolvidas foram submetidas a observações macroscópicas, 
microscópicas (Gram) e identificação bioquímica. O perfil de suscetibilidade 
dos microrganismos isolados foi determinado pelo método de difusão em disco 
(Kirby-Bauer) de acordo com as recomendações do NCCLS, sendo testados: 
gentamicina, amicacina, ceftazidima, amoxicilina associada ao ácido 
clavulânico, cloranfenicol, sulfametoxazol-trimetoprim, ciprofloxacina e 
imipenem. Dentre 275 amostras obtidas de bandejas, em 119 (43,3%) foram 
detectados bastonetes Gram negativos, sendo que destes, 111 foram 
identificados: 49 (44,1%) enterobactérias e 62 (55,9%) não-fermentadores. 
Das 275 amostras obtidas de camas, 125 (45,5%) apresentaram crescimento 
de bastonetes Gram negativos, sendo que destes, 118 foram identificados: 47 
(39,8%) enterobactérias e 71 (60,2%) não-fermentadores. Entre as 49 
amostras de equipos de soro, 11 (22,4%) apresentaram crescimento de 
bastonetes Gram negativos, que foram identificados: quatro (36,4%) 
enterobactérias e sete (63,6%) não-fermentadores. Pseudomonas aeruginosa 
foi encontrada em 131 (21,9%) das 599 superfícies inanimadas avaliadas, 
sendo isoladas em 21,1%, 24,4% e 12,2% das amostras de bandejas, camas e 
equipos de soro, respectivamente. A maioria das bactérias isoladas 
apresentou resistência aos antimicrobianos tradicionalmente ativos e 
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comumente utilizados na prática médica, como amoxicilina associada ao ácido 
clavulânico, ceftazidima, gentamicina, amicacina e ciprofloxacina. Imipenem foi 
considerado o antimicrobiano de maior atividade in vitro. Os resultados 
fornecem contribuições importantes em relação à necessidade da limpeza das 
superfícies inanimadas no ambiente hospitalar. Com a emergência da 
resistência das bactérias Gram negativas aos agentes antimicrobianos, 
procedimentos básicos de higiene e limpeza são importantes na redução dos 
índices de infecção hospitalar nas Unidades de Terapia Intensiva. 
 
Palavras chave: Infecção Hospitalar; Unidades de Terapia Intensiva; 
Contaminação de superfícies; Pseudomonas aeruginosa; Enterobactérias. 
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Abstract 
 

 
Nosocomial infections present aggravating problems of great importance to an 
epidemiologist, as much in the context of Public Health as in hospital 
assistance, because they raise the morbi-mortality rates, extend the time of 
permanence of patients in the hospital, and consequently increase treatment 
costs, with its irreparable consequences, either from the human, economic or 
social point of view. The Intensive Care Units are sectors where the index of 
nosocomial infections can be high, generally as a result of the interaction 
between microorganisms, environment and host defense factors. The inanimate 
surfaces of a hospital can serve both as source and reservoir of potentially 
pathogenic bacteria. In sight of this, it was aimed to isolate and identify Gram-
negative rods samples from trays, beds and serum equipments of an Intensive 
Care Unit. The frequency, percentage and antimicrobial susceptibility profile of 
the isolates were also determined. Susceptibility profile was determined in vitro 
against eight of the most commonly used antimicrobials, in medicine, for the 
treatment of infections caused for Gram-negative rods, depending on the 
localization and gravity of the infections. The collection of 599 samples from 
inanimate surfaces was carried out in an ICU of a Hospital School at Goiania - 
GO in the period understood between April of 2003 and April of 2004, being the 
project approved by The Commission of Ethics and Research. Swabs 
humidified in 0.85% sterile saline solution were rubbed against stainless steel 
trays, lateral gratings of beds and serum equipments used by the patients. 
These swabs were inoculated in Brain Heart Infusion broth and incubated at 
37°C for 72 hours, and 25 microliters of each positive cultures were streaked on 
MacConkey agar. The plates were incubated at 37°C for 24 to 48 hours. The 
developed colonies were submitted to macroscopic and microscopic (Gram) 
observation as well as biochemical evaluation. The susceptibility profiles of the 
isolated strains were determined by the disk diffusion method (Kirby-Bauer) in 
accordance with NCCLS recommendations, and the antimicrobial drugs tested 
were: amoxicillin-clavulanic acid, ceftazidime, gentamicin, amikacin, 
ciprofloxacin, chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole and imipenem. 
Amongst 275 tray sample, 119 (43.3%) presented Gram-negative rods growth, 
of which 111 were identified as Enterobacteriaceae (49 samples, or 44.1%) or 
non-fermenters (62 samples or 55.9%). From the 275 bed samples, 125 
(45.5%) presented growth of Gram-negative rods, and amongst these 118 were 
identified as: 47 (39.8%) Enterobacteriaceae and 71 (60.2%) non-fermenters. In 
regard to the 49 collected samples from serum equipments, 11 (22.4%) 
presented growth of Gram-negative rods, which were identified: four (36.4%) 
Enterobacteriaceae and seven (63.6%) non-fermenters. Pseudomonas 
aeruginosa was found in 131 (21.9%) of the 599 evaluated inanimate surfaces, 
being isolated in 21.1%, 24.4% and 12.2% of the tray, bed and serum 
equipments samples, respectively. The majority of the isolated bacteria 
presented resistance to traditionally used active antimicrobials in the medicine 
practice, such as amoxicillin-clavulanic acid, ceftazidime, gentamicin, amikacin 
and ciprofloxacin. Imipenem was considered the antimicrobial with most 
efficient in vitro. The results supply important contributions in relation to the 
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necessity of the cleanness of inanimate surfaces in the hospital environment. 
With the emergency of Gram-negative bacteria and the increase of the bacterial 
resistance to antimicrobials agents, basic procedures of hygiene and cleanness 
are imperative for the reduction of the rate of nosocomial infections in the 
Intensive Care Units.  
 
 
Key words: Cross Infection; Intensive Care Units; Surfaces contamination; 
Pseudomonas aeruginosa; Enterobacteriaceae. 
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1. Introdução 

 

Entende-se por Infecção Hospitalar, também denominada de infecção 

institucional ou nosocomial, aquela adquirida após a admissão do paciente no 

hospital e que se manifesta durante a sua permanência neste local, ou após a 

alta, quando esta infecção puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares (Ferraz 1997; Brasil 1998; Dias Ângelo 1998). 

Apesar da existência de diversas medidas preventivas e do 

aprimoramento das ações de controle, as infecções hospitalares ainda 

permanecem como um problema que afeta não somente o paciente, mas 

também sua família, os profissionais de saúde e a sociedade como um todo 

(Santos 1996). 

As infecções hospitalares apresentam-se como um agravo de grande 

significado epidemiológico, tanto no contexto de Saúde Pública como no da 

assistência hospitalar, por elevar as taxas de morbi-mortalidade, ampliar o 

tempo de permanência dos pacientes no hospital e conseqüentemente, por 

onerar o custo do tratamento, com conseqüências irreparáveis, seja do ponto 

de vista humano, econômico ou social (Brasil 1998; Dias Ângelo 1998). 

No ambiente hospitalar merecem destaque as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), onde estão concentrados os pacientes mais graves, que 

necessitam de monitoramento e suporte contínuo das funções vitais. Os 

pacientes de UTI apresentam doenças ou condições clínicas predisponentes a 

infecções. Muitos já se encontram infectados ao serem admitidos na unidade 

e, a maioria é submetida a procedimentos invasivos e/ou imunossupressores 
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com finalidade diagnóstica e terapêutica. Além disso, a resposta imunológica 

do paciente em terapia intensiva frente ao processo infeccioso é 

freqüentemente deficiente (Pereira et al. 2000).  

Por estarem debilitados, os pacientes de UTI são particularmente 

suscetíveis à colonização e infecção por bactérias presentes nas mãos dos 

profissionais ou no próprio ambiente da UTI. A insuficiência das práticas de 

higienização das mãos e a contaminação do meio ambiente aumentam o risco 

de infecções hospitalares (Karabey et al. 2002). 

A higienização adequada das mãos da equipe de profissionais que 

atuam na área da saúde é uma prática fundamental para o controle das 

infecções. Pelo fato das mãos estarem expostas ao meio ambiente, além da 

microbiota residente, estão sujeitas a apresentar microrganismos transitórios 

que levam a risco de contaminação cruzada, dependendo da espécie e 

virulência do microrganismo presente e da suscetibilidade do paciente (Beretta 

et al. 2003). 

Ao realizar um estudo sobre infecções adquiridas em hospitais, Gould 

(1991), verificou que os bastonetes Gram negativos eram considerados 

agentes importantes, sendo esses microrganismos isolados das mãos dos 

profissionais de saúde. O autor concluiu que a boa higiene das mãos pode 

reduzir, de maneira econômica, a transmissão de infecções adquiridas no 

ambiente hospitalar. 

Um outro agravante das infecções hospitalares é o espaço físico 

inadequado de muitas Unidades de Terapia Intensiva, normalmente com 

grande número de leitos, o que pode favorecer infecções cruzadas e 
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colonização dos pacientes por bactérias potencialmente patogênicas, 

resultando, conseqüentemente, em aumento do período de hospitalização e 

dos custos assistenciais para o paciente, para os hospitais e para a sociedade 

(David 1998; Cavalcanti et al. 2003).   

Bactérias Gram negativas constituem importantes patógenos no 

ambiente hospitalar. Além de oportunistas, freqüentemente são capazes de 

adquirir resistência a antimicrobianos comumente utilizados nos hospitais. 

Podem apresentar resistência intrínseca a muitos antimicrobianos bem como 

realizar processos de recombinação genética. À medida que os fatores de 

resistência se recombinam, novos e múltiplos fatores são adquiridos. Estas 

cepas modificadas podem tornar-se parte da microbiota dos pacientes e da 

equipe hospitalar, dificultando a terapia antimicrobiana (Tortora et al. 2000). 

Segundo Sarria et al. (1994) e Bergone-Berezin (1995), entre os agentes 

etiológicos envolvidos em infecções hospitalares, destacam-se os bastonetes 

Gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 

Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, entre outros, além de alguns cocos 

Gram positivos (estafilococos e enterococos) e algumas leveduras (Candida 

albicans). 

Também Abramczyk et al. (2003) observaram que as bactérias Gram 

negativas são os patógenos mais comumente identificados em infecções 

hospitalares (54,8%), seguidas por bactérias Gram positivas (23,8%), e 

leveduras (21,4%). Dentre as Gram negativas, P. aeruginosa e A. baumannii 

são as espécies não-fermentadoras da glicose mais isoladas de amostras 

clínicas de pacientes hospitalizados (De Brito et al. 2003).   
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A família Enterobacteriaceae compreende um grupo heterogêneo de 

bastonetes Gram negativos distribuído em vários gêneros. Podem causar 

várias doenças (infecções do trato gênito-urinário, pneumonias, enterocolites, 

sepses e meningites). São anaeróbias facultativas, fermentadoras da glicose, 

não produzem a enzima citocromo-oxidase e são capazes de reduzir nitrato a 

nitrito. Essas reações podem ser utilizadas para distinguir as enterobactérias 

dos bastonetes Gram negativos não-fermentadores da glicose, cujo principal 

representante é a P. aeruginosa. (Jawetz et al. 2000; Levinson et al. 2001). 

Parte da família Pseudomonadaceae, o gênero Pseudomonas é 

constituído por bastonetes Gram negativos não-fermentadores móveis, 

aeróbios obrigatórios, capazes de produzir a enzima citocromo-oxidase. Nos 

hospitais, P. aeruginosa é a espécie mais freqüentemente isolada e de maior 

importância clínica, apresentando quase sempre resistência múltipla aos 

antimicrobianos. Pseudomonas stutzeri, até pouco tempo considerada sensível 

à maioria dos antimicrobianos, tem mostrado resistência preocupante no 

ambiente hospitalar (Braun et al. 2003).   

Os bastonetes Gram negativos encontram-se amplamente distribuídos 

na natureza, podendo ser encontrados na água, no solo, no esgoto, em 

vegetais e principalmente como constituintes da microbiota intestinal de 

humanos e animais. No ambiente hospitalar podem proliferar em 

equipamentos, soluções de limpeza, lavatórios, panos-de-chão, medicamentos, 

desinfetantes e plantas (Levin et al. 1997). Reconhecida como microrganismo 

ubiquitário em ambientes úmidos, P. aeruginosa pode ser encontrada em 

muitos reservatórios domésticos e naturais, incluindo hospitais. Algumas cepas 
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conseguem sobreviver sob condições secas, o que poderia contribuir com a 

transmissibilidade desse patógeno no ambiente hospitalar (Panagea et al. 

2005). 

Os gêneros capsulados de enterobactérias, Enterobacter e Klebsiella, 

podem ser encontrados em vida livre e envolvidos em infecções hospitalares, 

sendo quase sempre resistentes a muitos antimicrobianos. As espécies do 

gênero Enterobacter, principalmente E. cloacae e E. agglomerans, são 

consideradas emergentes e importantes patógenos humanos (Gonçalves et al. 

2000; Espinhal et al. 2004; Mendes et al. 2004).   

A freqüência das infecções hospitalares causadas por espécies de 

Klebsiella produtoras de beta-lactamases de espectro ampliado (ESBL) tem 

aumentado em todo o mundo. As cepas de Klebsiella produtoras de ESBL 

normalmente exibem resistência às quinolonas e as infecções causadas por 

esses microrganismos têm impacto sobre a mortalidade dos pacientes 

(Bellíssimo-Rodrigues et al. 2003).  

As infecções causadas por Acinetobacter baumannii são de tratamento 

difícil, devido à resistência difundida destas bactérias à maioria dos 

antimicrobianos de uso clínico. Surtos causados por A. baumannii resistentes 

aos carbapenêmicos (imipenem e meropenem) têm sido relatados em diversos 

hospitais. A elevada resistência a antimicrobianos como sulfametoxazol-

trimetoprim, ciprofloxacina, aztreonam, cloranfenicol, cefotaxima, ceftazidima, 

cefepime, amicacina e gentamicina, aumenta a dificuldade terapêutica nas 

infecções causadas por A. baumannii e a preocupação em relação à 

capacidade desta espécie sobreviver por longos períodos em ambiente 
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hospitalar, podendo ser transmitida entre pacientes via reservatórios humanos 

e objetos contaminados (Braun et al. 2003). 

A introdução de novos antimicrobianos de amplo espectro nos hospitais 

aumentou a importância dos bastonetes Gram negativos não-fermentadores da 

glicose. Existe uma crescente preocupação em relação ao uso de 

antimicrobianos em pacientes infectados por não-fermentadores como 

Stenotrophomonas maltophilia, microrganismo que apresenta resistência a 

vários antimicrobianos de amplo espectro, incluindo os carbapenêmicos, o que 

resulta em falha terapêutica (Braun et al. 2003).     

Um estudo de vigilância das infecções adquiridas em UTI, realizado em 

Bréscia, Itália, demonstrou que as infecções mais comuns são: pneumonia 

46/1000 ventilação-dia, infecção do trato urinário 17/1000 cateter-dia e infecção 

associada ao cateter venoso central 14,5/1000 cateter-dia. Os agentes mais 

freqüentes, por sua vez, foram Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, outros bastonetes Gram negativos e Candida sp (Urli et al. 2002).  

Como as infecções hospitalares resultam de uma série de eventos, o 

reconhecimento de fatores predisponentes e desencadeadores torna-se 

medida fundamental que possibilita a criação e implantação de ações de 

controle mais efetivas que evitem não apenas a infecção propriamente dita, 

mas também a colonização dos pacientes e a contaminação de superfícies 

inanimadas por microrganismos patogênicos, contribuindo assim para a 

manutenção da saúde e para o aperfeiçoamento das atividades prestadas 

pelas equipes de saúde (Villamizar et al. 1995). 



 23

O meio ambiente do hospital, incluindo superfícies inanimadas que 

cercam o paciente, guarda relação com as infecções hospitalares, podendo 

proporcionar focos de contato e de transmissão de microrganismos 

patogênicos, de modo que não se pode deixar de considerar a parcela de 

responsabilidade relacionada aos padrões de desinfecção e higiene do 

ambiente hospitalar na incidência das infecções hospitalares (De Andrade et 

al. 2000).  

Os Centers for Disease Control and Prevention – CDC (Garner 1996) 

estabelecem como medida de Precaução Padrão no Controle das Infecções 

Hospitalares que em superfícies inanimadas presentes no ambiente hospitalar 

apliquem-se métodos de limpeza e desinfecção, tendo em vista que 

determinados patógenos, como os enterococos, conseguem sobreviver por um 

período de tempo prolongado em superfícies inanimadas e em equipamentos 

encontrados ao lado dos leitos, se estes não forem adequadamente limpos e 

desinfetados.  

A disseminação de bactérias multirresistentes no ambiente hospitalar 

implica na possibilidade de aumento do número de óbitos, dificuldade 

terapêutica, necessidade de uso de antimicrobianos mais tóxicos e tratamentos 

mais onerosos, fato que nos remete à importância da prevenção dos riscos de 

infecção baseada no conhecimento dos possíveis reservatórios bacterianos e 

do perfil de suscetibilidade dessas bactérias frente aos antimicrobianos 

disponíveis para uso clínico.    

Segundo Hsueh et al. (2002), hospitais no mundo todo enfrentam uma 

crise envolvendo a emergência e a disseminação de bactérias 
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multirresistentes, particularmente aquelas que podem causar infecções em 

pacientes de UTI, como enterobactérias resistentes às cefalosporinas de 

terceira geração e P. aeruginosa resistentes ao imipenem e à ciprofloxacina. 

O uso de antimicrobianos em medicina humana exerce papel 

selecionador de cepas resistentes e, provavelmente, é uma das principais 

causas de resistência, sobretudo a observada no ambiente hospitalar, onde a 

pressão do uso destas drogas é maior (Tavares et al. 2002).  
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2. Objetivos  

 

Geral 

 

• Analisar a contaminação de superfícies inanimadas (bandejas, camas e 

equipos de soro) em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

Específicos 

 

• Isolar e identificar bastonetes Gram negativos (enterobactérias e não-

fermentadores da glicose) das amostras oriundas de bandejas, camas e 

equipos de soro. 

 

• Estabelecer a freqüência e o percentual dos isolados. 

 

• Determinar a suscetibilidade antimicrobiana in vitro dos isolados. 
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3. Material e métodos 

 

 Foram coletadas 599 amostras de superfícies inanimadas, sendo 275 

de bandejas, 275 de camas e 49 de equipos de soro, no período 

compreendido entre abril - 2003 a abril - 2004, em uma Unidade de Terapia 

Intensiva de um Hospital Escola de Goiânia - GO.  

 A coleta das amostras foi realizada acompanhando o período de 

internação de alguns pacientes da UTI, os quais foram selecionados 

aleatoriamente. As amostras de superfícies inanimadas foram coletadas no 

primeiro dia de internação e a cada sete dias até a alta ou óbito dos pacientes. 

 O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, recebendo um parecer favorável (Anexo A). 

 As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de 

Bacteriologia Médica e Ambiental do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás em recipientes esterilizados com a 

finalidade de serem processados para pesquisa de bastonetes Gram 

negativos. 

 

3.1. Coleta e processamento das amostras 

   

 Swabs esterilizados e umedecidos em solução salina a 0,85% foram 

friccionados sobre bandejas de aço inoxidável, grades laterais das camas e 

equipos de soro utilizados pelos pacientes. Estes swabs foram inoculados em 
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caldo Brain Heart Infusion (BHI) e incubados a 37°C por 72 horas. Observando 

turvação do caldo BHI, 25 microlitros foram inoculados por esgotamento de 

alça em ágar MacConkey. As placas semeadas foram incubadas a 37°C por 24 

a 48 horas. As colônias desenvolvidas foram submetidas à coloração de Gram 

e à triagem em ágar tríplice açúcar e ferro (TAF), o que permitiu a classificação 

dos bastonetes Gram negativos isolados em dois grupos: fermentadores da 

glicose (enterobactérias) e não-fermentadores da glicose. Os isolados foram 

repicados em ágar nutriente e armazenados à temperatura de 4°C para 

posterior identificação. 

 

3.2. Identificação dos bastonetes Gram negativos fermentadores da 

glicose (enterobactérias) 

 

 As colônias foram observadas quanto às características macroscópicas 

(tamanho, forma, elevação, coloração, consistência e odor) e microscópicas 

pela coloração de Gram (forma, arranjo e tamanho). As provas bioquímicas 

realizadas foram: fermentação da lactose em ágar MacConkey, reação em ágar 

tríplice açúcar e ferro (TAF), produção de gás (CO2), produção de sulfeto de 

hidrogênio (H2S), utilização do citrato, produção de urease, produção de 

fenilalanina desaminase, prova do vermelho de metila, produção de indol a 

partir do triptofano, motilidade em meio semi-sólido, fermentação da glicose, 

lactose, sacarose e manitol (Koneman et al. 2001). 
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3.3. Identificação dos bastonetes Gram negativos não-fermentadores da 

glicose 

 

 A identificação dos bastonetes Gram negativos não-fermentadores da 

glicose foi realizada pela observação das características microscópicas pela 

coloração de Gram (forma, arranjo e tamanho) e macroscópicas das colônias 

(tamanho, forma, elevação, textura, produção de pigmentos e odor) 

desenvolvidas no ágar MacConkey e no ágar eosina-azul-de-metileno (EMB), 

reação em ágar tríplice açúcar e ferro (TAF), produção de citocromo-oxidase, 

padrão de hemólise em ágar-base suplementado com sangue de carneiro a 

5%, produção de indol a partir do triptofano, utilização de aminoácidos (ornitina, 

lisina e arginina), motilidade em meio semi-sólido, utilização do citrato e 

capacidade de crescimento à temperatura de 42ºC em caldo BHI (Koneman et 

al. 2001). 

 

3.4. Determinação in vitro da suscetibilidade dos isolados frente a oito 

antimicrobianos 

 

 O perfil de suscetibilidade dos microrganismos isolados foi determinado 

pelo método de difusão em disco (Kirby-Bauer), utilizando os discos de papel 

provenientes do laboratório Sensifar/Cefar – São Paulo – Brasil, de acordo 

com as recomendações do National Committee for Clinical Laboratory 

Standards – NCCLS (2003), sendo testados oito antimicrobianos: gentamicina 

(10μg), amicacina (30 μg), ceftazidima (30 μg), amoxicilina associada ao ácido  
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clavulânico (30 μg), cloranfenicol (30 μg), sulfametoxazol-trimetoprim (25 μg), 

ciprofloxacina (5 μg) e imipenem (10 μg). 

 

3.5. Análise de prontuários 

  

 Dados dos pacientes internados na UTI, como motivo da internação, 

número de óbitos, realização de culturas microbiológicas, microrganismos 

isolados em amostras clínicas e uso de antimicrobianos na UTI, foram obtidos 

a partir da análise dos prontuários disponibilizados para consulta no referido 

hospital. 
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4. Resultados 

 

 Os resultados estão apresentados na forma de artigo científico. 
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As referências bibliográficas foram transcritas de acordo com as normas 
preconizadas pela Fundação Osvaldo Cruz - 2003 (Anexo B), conforme Roteiro 
para preparação de Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do IPTSP/ UFG. 
4.2. Artigo Científico 
 
4.2.1. Bactérias Gram negativas isoladas de superfícies inanimadas em uma 
Unidade de Terapia Intensiva. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: 

Superfícies inanimadas presentes no ambiente hospitalar podem servir como 

reservatório de microrganismos potencialmente patogênicos. A identificação de 

fontes de bactérias Gram negativas em Unidades de Terapia Intensiva é 

importante na prevenção de infecções cruzadas, uma vez que esses 

microrganismos são considerados oportunistas e capazes de causar infecções 

em pacientes debilitados. Esse estudo objetivou analisar a contaminação de 

bandejas, camas e equipos de soro em Unidade de Terapia Intensiva.  

 

MÉTODOS: 

Amostras de bandejas (275), camas (275) e equipos de soro (49) foram 

coletadas com swabs umedecidos em solução salina a 0,85% esterilizada e 

inoculadas em caldo Brain Heart Infusion, transferidas posteriormente para o 

ágar MacConkey. As colônias foram submetidas a observações 

macroscópicas, microscópicas (Gram) e identificação bioquímica. O perfil de 

suscetibilidade dos isolados foi determinado pelo método de difusão em disco 

segundo recomendações do NCCLS. 13  

 

RESULTADOS: 

Bactérias Gram negativas foram encontradas em 255 (42,6%) das 599 

superfícies inanimadas avaliadas, sendo isoladas em 43,3%, 45,5% e 25,9% 

das amostras de bandejas, camas e equipos de soro, respectivamente. 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes 
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e Klebsiella pneumoniae foram os isolados mais freqüentes. Elevado 

percentual de resistência foi observado frente a amoxicilina-ácido clavulânico, 

ceftazidima, gentamicina, amicacina, ciprofloxacina, cloranfenicol e 

sulfametoxazol-trimetoprim. O antimicrobiano considerado de maior atividade in 

vitro foi o imipenem.  

 

CONCLUSÕES: 

A disseminação de bactérias resistentes nos hospitais pode comprometer a 

eficácia da terapia antimicrobiana em muitas infecções. Esse estudo fornece 

contribuições relativas à importância da contaminação de superfícies 

inanimadas em Unidades de Terapia Intensiva por bactérias Gram negativas.  

 

DESCRITORES 

Infecção Hospitalar; Unidades de Terapia Intensiva; Enterobactérias; 

Pseudomonas aeruginosa. 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION:  

Inanimate surfaces present at hospital environments can serve both as source 

and reservoir of highly pathogenic microorganisms. The identification of Gram-

negative bacteria sources in Intensive Care Units is important to prevent cross 

infections because they are considered opportunist and able to cause infections 

in compromised patients. This study aimed to analyze the contamination of 

trays, beds and serum equipments in Intensive Care Units.  
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METHODS: 

Samples from trays (275), beds (275) and serum equipments (49) were 

collected with swabs, humidified in esterilized saline solution (0.85%), incubated 

in Brain Heart Infusion broth and later transferred to MacConkey agar. The 

colonies were evaluated according to their macrocospic and microscopic 

(Gram) characteristics, as well identified by biochemical properties. The 

susceptibility profiles of the isolated strains were determined by disk diffusion 

method in accordance with NCCLS13 recommendations. 

 

RESULTS: 

Gram-negative bacteria were found in 255 (42.6%) of the 599 inanimate 

surfaces analyzed, being isolated in 43.3%, 45.5% and 25.9% of tray, bed, and 

serum equipment samples, respectively. Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes e Klebsiella pneumoniae 

were the most frequent isolated species. A high frequency of resistance to 

amoxicillin-clavulanic acid, ceftazidime, gentamicin, amikacin, ciprofloxacin, 

chloramphenicol and trimethoprim-sulfamethoxazole was observed among the 

isolated strains. Imipenem was considered the most effective antimicrobial in 

vitro. 

 

CONCLUSIONS:  

The spread of antimicrobial resistence among bacteria in hospitals can threaten 

the effectiveness of antimicrobial therapy for many infections. This report 
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supplies contributions to the importance of inanimate surfaces in Intensive Care 

Units as reservoirs for Gram negative bacteria.   

 

KEYWORDS 

Cross Infection; Intensive Care Units; Enterobacteriaceae; Pseudomonas 

aeruginosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 As infecções hospitalares representam um grave problema de Saúde 

Pública mundial e contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade 

dos pacientes internados, com significativo aumento no custo da 

hospitalização.4

 No ambiente hospitalar merecem destaque as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), onde se concentram os pacientes mais graves, que 

necessitam de monitoramento e suporte contínuos das funções vitais. Os 
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pacientes de UTI apresentam doenças ou condições clínicas predisponentes a 

infecções. Muitos já se encontram infectados ao serem admitidos na unidade 

e, a maioria é submetida a procedimentos invasivos e/ou imunossupressores 

com finalidade diagnóstica e terapêutica. Além disso, a resposta imunológica 

do paciente em terapia intensiva frente ao processo infeccioso é normalmente 

deficiente.14

 Por estarem debilitados, os pacientes internados em UTI são 

particularmente suscetíveis à colonização e infecção por bactérias presentes 

nas mãos dos profissionais ou no próprio ambiente da UTI. A insuficiência das 

práticas de higienização das mãos e a contaminação do meio ambiente 

contribuem para o aumento do risco de infecções hospitalares.10

 Hospitais no mundo todo enfrentam uma crise envolvendo a emergência 

e a disseminação de bactérias multirresistentes, particularmente aquelas que 

podem causar infecções em pacientes de UTI, como enterobactérias   

resistentes às cefalosporinas de terceira geração e Pseudomonas aeruginosa 

resistentes ao imipenem e à ciprofloxacina.8

 Segundo Abramczyk et al1, as bactérias Gram negativas são os 

patógenos mais comumente identificados em infecções hospitalares (54,8%), 

seguidas por bactérias Gram positivas (23,8%) e leveduras (21,4%). Entre 

Gram negativas, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii são as 

espécies não-fermentadoras da glicose mais isoladas de amostras clínicas de 

pacientes hospitalizados.4
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 Muitas superfícies podem servir como fonte de bactérias Gram 

negativas multirresistentes em uma UTI. A identificação e desinfecção dessas 

fontes podem contribuir na prevenção e controle de surtos.9

 O meio ambiente do hospital, incluindo as superfícies inanimadas que 

cercam o paciente, guarda relação com as infecções hospitalares, podendo 

proporcionar focos de contato e de transmissão de microrganismos 

patogênicos, de modo que não se pode deixar de considerar a parcela de 

responsabilidade relacionada aos padrões de desinfecção e higiene do 

ambiente hospitalar na incidência das infecções hospitalares.3

 O presente estudo objetivou avaliar a contaminação de superfícies 

inanimadas (bandejas, camas e equipos de soro) em uma Unidade de Terapia 

Intensiva, isolando, identificando, estabelecendo a freqüência, o percentual e o 

perfil de suscetibilidade de bastonetes Gram negativos (enterobactérias e não-

fermentadores da glicose).  

 

 

2. MÉTODOS 

 

 O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, recebendo um parecer favorável.  

 Foram coletadas 599 amostras de superfícies inanimadas, sendo 275 

de bandejas, 275 de camas e 49 de equipos de soro, no período 
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compreendido entre abril - 2003 a abril - 2004, em uma Unidade de Terapia 

Intensiva de um Hospital Escola de Goiânia - GO.  

 A coleta das amostras de superfícies inanimadas foi realizada 

acompanhando o período de internação de alguns pacientes da UTI, os quais 

foram selecionados aleatoriamente. As amostras de superfícies inanimadas 

foram coletadas no primeiro dia de internação e a cada sete dias até a alta ou 

óbito dos pacientes. 

 As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de 

Bacteriologia Médica e Ambiental do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás em recipientes esterilizados com a 

finalidade de serem processados para pesquisa de bastonetes Gram 

negativos. 

 Swabs esterilizados e umedecidos em solução salina a 0,85% foram 

friccionados sobre bandejas de aço inoxidável, grades laterais de camas e 

equipos de soro utilizados pelos pacientes. Estes swabs foram inoculados em 

caldo Brain Heart Infusion (BHI) e incubados a 37°C por 72 horas. Observando 

turvação do caldo BHI, 25 microlitros foram transferidos para o ágar 

MacConkey. As placas semeadas foram incubadas a 37°C por 24 a 48 horas. 

As colônias desenvolvidas foram submetidas a observações macroscópicas, 

microscópicas (coloração de Gram), triagem em ágar tríplice açúcar e ferro 

(TAF), o que permitiu a classificação dos bastonetes Gram negativos isolados 

em dois grupos: fermentadores da glicose (enterobactérias) e não-

fermentadores da glicose, sendo posteriormente caracterizadas por provas 

bioquímicas, segundo Koneman et al.11 
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 O perfil de suscetibilidade dos microrganismos isolados foi determinado 

pelo método de difusão em disco (Kirby-Bauer), utilizando os discos de papel 

do laboratório Sensifar/Cefar (São Paulo – Brasil), de acordo com as 

recomendações do National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS)13, sendo testados os antimicrobianos: gentamicina (10μg), amicacina 

(30 μg), ceftazidima (30 μg), amoxicilina associada ao ácido clavulânico (30 

μg), cloranfenicol (30 μg), sulfametoxazol-trimetoprim (25 μg), ciprofloxacina (5 

μg) e imipenem (10 μg). Na atualidade esses antimicrobianos são os mais 

empregados em todo o mundo para tratamento de infecções causadas por 

bastonetes Gram negativos, dependendo da localização e gravidade da 

infecção. 

 Dados dos pacientes internados na UTI, como motivo da internação, 

número de óbitos, realização de culturas microbiológicas, microrganismos 

isolados em amostras clínicas e uso de antimicrobianos na UTI, foram obtidos 

a partir da análise dos prontuários disponibilizados para consulta no referido 

hospital. 

 

3. RESULTADOS 

 

 Bactérias Gram negativas foram encontradas em 255 (42,6%) das 599 

superfícies inanimadas avaliadas, sendo isoladas em 43,3%, 45,5% e 25,9% 

das amostras de bandejas, camas e equipos de soro, respectivamente (tabela 

1).    
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 Entre 599 amostras oriundas de superfícies inanimadas a presença de 

P. aeruginosa foi observada em 131 (21,9%). P. aeruginosa foi isolada em 

21,1%, 24,4% e 12,2% das amostras obtidas de bandejas, camas e equipos 

de soro, respectivamente (tabela 1). 

 Observou-se que entre 275 amostras obtidas de bandejas, bastonetes 

Gram negativos foram isolados em 119 (43,3%) como mostra a tabela 1, 

sendo 111 deles identificados como: 49 (44,1%) enterobactérias e 62 (55,9%) 

não-fermentadores da glicose. 

 Das 119 amostras positivas obtidas de bandejas, foram isolados 122 

bastonetes Gram negativos. Destes, 111 foram identificados: 58 (52,3%) 

Pseudomonas aeruginosa, 16 (14,4%) Enterobacter agglomerans, 16 (14,4%) 

Klebsiella pneumoniae, 11 (9,9%) Enterobacter aerogenes, quatro (3,6%) 

Pseudomonas stutzeri, três (2,7%) Escherichia coli, dois (1,8%) Proteus 

mirabilis e um (0,9%) Enterobacter cloacae (figura 1). 

 Em três amostras de bandejas, foram isoladas simultaneamente dois 

microrganismos (E. aerogenes e K. pneumoniae; P. aeruginosa e K. 

pneumoniae; E. aerogenes e K. pneumoniae). 

 As 49 enterobactérias isoladas de bandejas apresentaram o seguinte 

perfil de resistência: duas (4,1%) ao imipenem, 18 (36,7%) à amicacina, 20 

(40,8%) à gentamicina, 20 (40,8%) à ciprofloxacina, 25 (51,0%) à amoxicilina 

associada ao ácido clavulânico, 28 (57,1%) ao sulfametoxazol-trimetoprim, 34 

(69,4%) ao cloranfenicol e 34 (69,4%) à ceftazidima (tabela 2).  

 O perfil de resistência dos 62 bastonetes Gram negativos não-

fermentadores da glicose isolados de bandejas foi: seis (9,7%) ao imipenem, 
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28 (45,2%) à amoxicilina associada ao ácido clavulânico, 29 (46,8%) à 

gentamicina, 36 (58,1%) à ciprofloxacina, 40 (64,5%) à amicacina, 41 (66,1%) 

ao sulfametoxazol-trimetoprim, 51 (82,2%) ao cloranfenicol e 54 (87,1%) à 

ceftazidima (tabela 2). 

 Em relação às 275 amostras obtidas de camas, a presença de 

bastonetes Gram negativos foi observada em 125 (45,5%) como mostra a 

tabela 1, sendo 118 identificados como: 47 (39,8%) enterobactérias e 71 

(60,2%) não-fermentadores da glicose.  

 Das 125 amostras positivas obtidas de camas, foram isolados 127 

bastonetes Gram negativos. Destes, 118 foram identificados: 67 (56,9%) 

Pseudomonas aeruginosa, 21 (17,9%) Enterobacter agglomerans, 10 (8,6%) 

Klebsiella pneumoniae, nove (7,6%) Enterobacter aerogenes, três (2,5%) 

Pseudomonas stutzeri, três (2,5%) Hafnia alvei, um (0,8%) Proteus mirabilis, 

um (0,8%) Enterobacter cloacae, uma (0,8%) Klebsiella oxytoca, um (0,8%) 

Citrobacter freundii e uma (0,8%) Stenotrophomonas maltophilia (figura 2). 

 Em duas amostras de camas foram isolados simultaneamente dois 

microrganismos (P. aeruginosa e C. freundii; P. mirabilis e E. agglomerans). 

 As 47 enterobactérias isoladas de camas apresentaram o seguinte perfil 

de resistência: duas (4,2%) ao imipenem, 21 (44,7%) à ciprofloxacina, 24 

(51,1%) à amoxicilina associada ao ácido clavulânico, 27 (57,4%) à 

gentamicina, 27 (57,4%) ao sulfametoxazol-trimetoprim, 29 (61,7%) à 

amicacina, 31 (65,9%) ao cloranfenicol e 39 (82,9%) à ceftazidima (tabela 2). 

 O perfil de resistência dos 71 bastonetes Gram negativos não-

fermentadores da glicose isolados de cama foi: cinco (7,0%) ao imipenem, 32 
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(45,1%) à gentamicina, 37 (52,1%) à amoxicilina associada ao ácido 

clavulânico, 45 (63,4%) ao sulfametoxazol-trimetoprim, 46 (64,8%) à 

amicacina, 46 (64,8%) à ciprofloxacina, 58 (81,7%) à ceftazidima e 59 (83,1%) 

ao cloranfenicol (tabela 2). 

 Em relação às 49 amostras obtidas de equipos de soro, houve 

crescimento de bastonetes Gram negativos em 11 (22,4%), como mostra a 

tabela 1, sendo quatro (36,4%) enterobactérias e sete (63,6%) não-

fermentadores da glicose. 

 Foram identificados 11 bastonetes Gram negativos de amostras 

oriundas de equipos de soro, sendo seis (54,5%) Pseudomonas aeruginosa, 

três (27,3%) Enterobacter aerogenes, uma (9,1%) Escherichia coli e uma 

(9,1%) Pseudomonas sp (figura 3). 

 As quatro enterobactérias isoladas de equipos de soro apresentaram o 

seguinte perfil de resistência: três (75,0%) à amoxicilina associada ao ácido 

clavulânico, duas (50,0%) à ceftazidima, uma (25,0%) à gentamicina e uma 

(25,0%) à amicacina. Nenhuma resistência foi observada frente ao imipenem, 

sulfametoxazol-trimetoprim, cloranfenicol e ciprofloxacina (tabela 2). 

 O perfil de resistência dos sete bastonetes Gram negativos não-

fermentadores da glicose isolados de equipos de soro foi: um (14,3%) ao 

imipenem, quatro (57,1%) à amoxicilina associada ao ácido clavulânico, cinco 

(71,4%) à gentamicina, seis (85,7%) ao sulfametoxazol-trimetoprim, seis 

(85,7%) à amicacina, seis (85,7%) à ciprofloxacina, sete (100,0%) à 

ceftazidima e sete (100,0%) ao cloranfenicol (tabela 2). 
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 A coleta das amostras de superfícies inanimadas foi realizada 

acompanhando o período de internação de 181 pacientes na UTI, os quais 

foram selecionados aleatoriamente. Desses 181 pacientes, 132 (72,9%) 

tiveram seus prontuários disponibilizados pelo hospital para coleta de dados. 

Informações obtidas nesses prontuários evidenciaram que 68 (51,5%) 

pacientes foram a óbito na UTI. Desses 68 pacientes, 33 (48,5%) tiveram 

alguma amostra clínica submetida à cultura microbiológica e 50 (73,5%) foram 

tratados com um número de antimicrobianos variando de um a cinco, sendo 

freqüentemente utilizados: cefepime, vancomicina, meropenem, ceftriaxona, 

ciprofloxacina e amicacina.  

 Das 33 amostras clínicas submetidas à cultura microbiológica, 15 

(45,5%) foram positivas, sendo isolados em amostras de urina: Escherichia 

coli (2), Pseudomonas sp (1), Enterobacter agglomerans (1), Enterobacter 

cloacae (1), Enterobacter sp (1), leveduras (1), Cedecea sp (1), Providencia 

stuartii (1) e Chromobacterium violaceum (1); Nas amostras de sangue: 

Escherichia coli (2) e Pseudomonas aeruginosa (1); Na amostra de secreção 

abdominal: Klebsiella oxytoca (1); Na amostra de secreção uretral: Klebsiella 

pneumoniae (1); Na amostra de ponta de cateter: Pseudomonas aeruginosa 

(1). Em um mesmo paciente, P. aeruginosa foi isolada em amostra de sangue 

e ponta de cateter, tendo sido este paciente tratado com cefepime, 

meropenem, vancomicina e piperacilina associada ao tazobactan. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 A freqüência de bastonetes Gram negativos em bandejas, camas e 

equipos de soro da Unidade de Terapia Intensiva avaliada foi de 43,3%, 

45,5% e 25,9% respectivamente, evidenciando a contaminação de superfícies 

inanimadas por microrganismos patogênicos. Esses resultados ressaltam a 
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importância dos reservatórios e fontes de bastonetes Gram negativos no 

ambiente hospitalar, considerados patógenos comumente identificados em 

casos de infecções hospitalares, segundo Abramczyk et al.1

 Os bastonetes Gram negativos não-fermentadores da glicose foram 

mais freqüentes que as enterobactérias, tanto nas amostras de bandeja 

(55,9%) quanto nas de cama (60,2%) e equipos de soro (63,6%), com 

destaque para Pseudomonas aeruginosa, considerada patógeno oportunista 

de exigência nutricional mínima, grande tolerância às variações ambientais e 

resistência intrínseca a muitos agentes antimicrobianos, habilidades que 

garantem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. P. aeruginosa é a 

espécie mais freqüentemente isolada de amostras clínicas, sendo comum em 

infecções urinárias, pneumonias, infecções de feridas e sepses.12

 A emergência dos bastonetes Gram negativos não-fermentadores da 

glicose como importantes patógenos hospitalares nos remete à importância do 

estudo da contaminação das superfícies inanimadas em unidades onde 

pacientes recebem cuidados intensivos prolongados.  

 Entre as enterobactérias isoladas, destacaram-se Enterobacter e 

Klebsiella, gêneros capsulados que podem ser encontrados em vida livre e 

envolvidos em infecções hospitalares, sendo quase sempre resistentes a 

muitos antimicrobianos. As espécies do gênero Enterobacter, principalmente 

E. cloacae e E. agglomerans são consideradas emergentes e importantes 

patógenos humanos. 7, 5

 Nesse estudo, grande parte das enterobactérias isoladas apresentou-se 

resistente aos antimicrobianos tradicionalmente ativos e comumente utilizados 
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na prática médica, como aminoglicosídeos (40,8% de resistência à 

gentamicina entre isolados de bandejas e 57,4% entre os de camas; 36,7% de 

resistência à amicacina entre isolados de bandejas e 61,7% entre os de 

camas), aminopenicilinas associadas a um inibidor de beta-lactamases (51,0% 

de resistência à amoxicilina associada ao ácido clavulânico entre os isolados 

de bandejas e 51,1 entre os de camas, e 75,0% entre isolados de equipos de 

soro), cotrimoxazol (57,1% de resistência ao sulfametoxazol-trimetoprim entre 

os isolados de bandejas e 57,4 entre os de camas) e ciprofloxacina (40,8% de 

resistência entre isolados de bandejas e 44,7% entre os de camas).  

 Em um estudo realizado por De Moraes et al4, as bactérias Gram 

negativas envolvidas em casos de infecção hospitalar apresentaram elevada 

resistência às cefalosporinas e aos aminoglicosídeos. No presente estudo, 

observou-se acentuada resistência à ceftazidima, tanto nos isolados de 

bandejas (69,4% de resistência entre enterobactérias e 87,1% entre não-

fermentadores da glicose), como nos de camas (82,9% de resistência entre 

enterobactérias e 81,7% entre não-fermentadores da glicose) e nos de 

equipos de soro (50,0% de resistência entre enterobactérias e 100,0% entre 

não-fermentadores da glicose). Esses resultados denotam preocupação em 

relação ao uso não controlado de certas drogas na prática hospitalar, conduta 

que pode levar ao aumento da resistência bacteriana por pressão seletiva.  

 Elevada resistência foi observada entre bastonetes Gram negativos 

não-fermentadores da glicose isolados de bandejas (45,2% de resistência à 

amoxicilina associada ao ácido clavulânico, 46,8% à gentamicina, 58,1% à 

ciprofloxacina, 64,5% à amicacina, 66,1% ao sulfametoxazol-trimetoprim, 
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82,2% ao cloranfenicol e 87,1% à cefatzidima), camas (45,1% de resistência à 

gentamicina, 52,1% à amoxicilina associada ao ácido clavulânico, 63,4% ao 

sulfametoxazol-trimetoprim, 64,8% à amicacina, 64,8% à ciprofloxacina, 

81,7% à ceftazidima e 83,1% ao cloranfenicol) e equipos de soro (57,1% de 

resistência à amoxicilina associada ao ácido clavulânico, 71,4% à 

gentamicina, 85,7% à ciprofloxacina, amicacina e sulfametoxazol-trimetoprim, 

e 100,0% à ceftazidima e cloranfenicol).  

 O antimicrobiano considerado mais ativo contra os bastonetes Gram-

negativos não-fermentadores da glicose foi o imipenem, com resistência de 

9,7% entre os isolados de bandeja, 7,0% entre os de cama e 14,3% entre os 

de equipos de soro. Estudo realizado por Yaman et al16 em um hospital 

universitário da Turquia evidenciou que entre os isolados clínicos, apenas 

12,8% foram resistentes ao imipenem, que juntamente com o meropenem, foi 

considerado o antimicrobiano mais efetivo contra bactérias Gram negativas. 

Contudo, Brink et al2, ressaltam a importância do uso adequado de 

antimicrobianos como os carbapenêmicos, a fim de que no futuro próximo não 

haja resistência pronunciada a essa droga, impossibilitando seu uso nos 

casos de infecções graves. 

 Os mecanismos de defesa de um hospedeiro são determinantes na 

aquisição de infecções hospitalares. Dados obtidos nos prontuários de 132 

pacientes que estiveram na UTI durante o período em que esse estudo foi 

conduzido evidenciaram que um conjunto de condições clínicas desfavoráveis 

incluindo infecções respiratórias, problemas renais, insuficiência cardíaca, 

doenças de base severas, sepses e queda do estado geral motivaram a 
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internação na UTI e 68 (51,5%) desses pacientes foram a óbito na referida 

unidade.  

 Entre esses 68 pacientes, 33 (48,5%) tiveram alguma amostra clínica 

submetida à cultura microbiológica, e 50 (73,5%) foram tratados com um 

número de antimicrobianos variando de um a cinco. Doze (75,0%) dos 16 

microrganismos isolados em diferentes amostras clínicas, conforme dados 

obtidos nos prontuários disponíveis, foram também isolados das amostras 

oriundas das superfícies inanimadas analisadas neste estudo. Embora não se 

possa afirmar que os microrganismos presentes em superfícies inanimadas 

possam contaminar diretamente os pacientes, a possibilidade de 

contaminação existe devido ao contato manual ou de peças do vestuário que 

possam transferir os microrganismos.  

Segundo Pittet et al15, a higienização das mãos é uma medida 

altamente eficaz na prevenção da transmissão cruzada de microrganismos no 

ambiente hospitalar e na redução da incidência de infecções associadas aos 

cuidados prestados pela equipes de saúde.    

Os CDC estabelece como medida de Precaução Padrão no Controle 

das Infecções Hospitalares que sejam aplicados métodos de limpeza e 

desinfecção em superfícies inanimadas presentes no ambiente hospitalar, pois 

determinados microrganismos podem sobreviver por tempo prolongado em 

superfícies inanimadas e em equipamentos encontrados próximos aos leitos, 

se estes não forem adequadamente limpos e desinfetados.6  

 Esse estudo evidenciou elevado percentual de contaminação de 

superfícies inanimadas por bastonetes Gram negativos, com destaque para P. 
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aeruginosa, E. agglomerans, E. aerogenes e K. pneumoniae, reconhecidos 

como capazes de causar infecções em vários sítios anatômicos. Os testes de 

suscetibilidade in vitro mostraram elevada resistência dos isolados frente aos 

antimicrobianos testados, com exceção do imipenem, que apresentou maior 

eficácia.  

 Houve similaridade entre os isolados das amostras dos pacientes que 

foram a óbito na UTI e os isolados das superfícies inanimadas, embora não se 

possa estabelecer uma correlação entre esses microrganismos sem o auxílio 

de métodos moleculares de identificação.  

 A conscientização dos profissionais de saúde em relação à importância 

da contaminação de superfícies inanimadas por bactérias potencialmente 

patogênicas em UTI deve ser considerada uma importante ferramenta no 

controle das infecções cruzadas no ambiente hospitalar. 
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Tabela 1 - Freqüência de bastonetes Gram negativos e Pseudomonas 

aeruginosa isolados de bandejas, camas e equipos de soro em uma Unidade 

de Terapia Intensiva, Goiânia, abril de 2003 a abril de 2004. 

Bastonetes  

Gram negativos  

Pseudomonas 

aeruginosa  
Superfícies 

inanimadas 

Número total 

de superfícies 

analisadas 
No % No % 
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Bandejas 275 119 43,3 58 21,1 

Camas 275 125 45,5 67 24,4 

Equipos de soro 49 11 22,4 06 12,2 

Total 599 255 42,6 131 21,9 
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Figura 1 – Número de bastonetes Gram negativos isolados de bandejas em 

uma Unidade de Terapia Intensiva, Goiânia, abril de 2003 a abril de 2004. 
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Figura 2 - Número de bastonetes Gram negativos isolados de camas em uma 

Unidade de Terapia Intensiva, Goiânia, abril de 2003 a abril de 2004. 
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Figura 3 - Número de bastonetes Gram negativos isolados de equipos de soro 

em uma Unidade de Terapia Intensiva, Goiânia, abril de 2003 a abril de 2004. 
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Tabela 2 – Resistência de bastonetes Gram negativos isolados de bandejas, camas e equipos de soro em uma Unidade de 

Terapia Intensiva, Goiânia, abril de 2003 a abril de 2004. 

Enterobactérias Não-fermentadores da glicose 

Bandejas Camas Equipos de soro Bandejas Camas Equipos de soro Antimicrobianos testados 
No de cepas 
resistentes 

%* No de cepas 
resistentes 

%* No de cepas 
resistentes 

%* No de cepas 
resistentes 

%* No de cepas 
resistentes 

%* No de cepas 
resistentes 

%* 

Imipenem 2 4,1 2 4,2 0 0,0 6 9,7 05 7,0 1 14,3 

Amicacina 18 36,7 29 61,7 1 25,0 40 64,5 46 64,8 6 85,7 

Gentamicina 20 40,8 27 57,4 1 25,0 29 46,8 32 45,1 5 71,4 

Ciprofloxacina 20 40,8 21 44,7 0 0,0 36 58,1 46 64,8 6 85,7 

Amoxicilina–ác. clavulânico 25 51,0 24 51,1 3 75,0 28 45,2 37 52,1 4 57,1 

Sulfametoxazol–trimetoprim 28 57,1 27 57,4 0 0,0 41 66,1 45 63,4 6 85,7 

Cloranfenicol 34 69,4 31 65,9 0 0,0 51 82,2 59 83,1 7 100,0 

Ceftazidima 34 69,4 39 82,9 2 50,0 54 87,1 58 81,7 7 100,0 

*Percentual calculado em relação ao total de bastonetes Gram negativos identificados: enterobactérias em bandejas (49), camas (47) e equipos de soro (4); não-fermentadores da glicose 

em bandejas (62), camas (71) e equipos de soro (7).  
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5. Conclusões 

 

 A análise bacteriológica realizada durante o período de um ano em uma 

UTI de um Hospital Escola de Goiânia - GO, mostrou elevado percentual de 

contaminação de superfícies inanimadas (bandejas, camas e equipos de soro) 

por bastonetes Gram negativos, com destaque para Pseudomonas 

aeruginosa, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes e Klebsiella 

pneumoniae, reconhecidos como microrganismos capazes de causar 

infecções hospitalares em vários sítios anatômicos. 

 Os testes de suscetibilidade in vitro evidenciaram elevada resistência 

dos isolados frente a: amoxicilina associada ao ácido clavulânico, ceftazidima, 

gentamicina, amicacina, ciprofloxacina, cloranfenicol e sulfametoxazol-

trimetoprim, que são os antimicrobianos mais utilizados no tratamento das 

infecções causadas por bactérias Gram negativas em UTI, juntamente com 

imipenem, que mostrou maior eficácia contra os isolados.  

 Houve similaridade entre os isolados das amostras dos pacientes que 

foram a óbito na UTI e os isolados das superfícies inanimadas, embora não se 

possa estabelecer uma correlação entre esses microrganismos sem o auxílio 

de métodos moleculares de identificação.  

 A conscientização dos profissionais de saúde em relação à importância 

da contaminação de superfícies inanimadas por bactérias potencialmente 

patogênicas em Unidades de Terapia Intensiva deve ser considerada uma 

importante ferramenta no controle das infecções cruzadas no ambiente 

hospitalar. 
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6. Anexos 
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Anexo A 

Comitê de Ética 
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Anexo B 

Normas do periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz  

Normas seguidas para a redação da Introdução 

 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 
Objetivos e política editorial 
 
Formato e estilo 
 
Checklist para os manuscritos 
 
Objetivos e política editorial 
 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz é uma revista multidisciplinar que publica 
pesquisas originais relativas aos campos da medicina tropical (incluindo 
patologia, epidemiologia e estudos clínicos), parasitologia médica e veterinária 
(incluindo protozoologia, helmintologia, entomologia e malacologia), e 
microbiologia médica (virologia, bacteriologia e micologia). 
 
A revista aceita especialmente pesquisas básicas e aplicadas em bioquímica, 
imunologia, biologia molecular e celular, fisiologia, farmacologia e genética 
relacionada a essas áreas. 
 
Comunicações breves são também consideradas. Artigos de revisão são 
encomendados. Todos os manuscritos devem ser escritos em um estilo 
conciso, claro e direto. 
 
Publicada bimensalmente, seis números constituem um volume por ano. 
Eventualmente, trabalhos apresentados em congressos ou simpósios são 
publicados como suplementos. 
 
A submissão de um manuscrito à Memórias implica que esse trabalho não foi 
publicado anteriormente (exceto na forma de resumo), e que não está sendo 
considerado para publicação por outra revista. A integridade de todos os 
materiais e informações de um manuscrito, incluindo citações bibliográficas, é 
responsabilidade exclusiva dos autores. 
 
Os manuscritos e as ilustrações devem ser enviados em quatro cópias 
(incluindo as fotografias) para a Produção Editorial das Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz, Av. Brasil  4365, Pavilhão Mourisco sala 308, 21045-900 Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil. Cada manuscrito deve ser acompanhado por uma carta de 
apresentação assinada por todos os autores, contendo o endereço completo do 
autor que será o responsável pela correspondência referente ao trabalho em 
questão, seu e-mail e número de fax. O manuscrito deve ser preparado em um 
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softwar padrão para edição de textos, e impresso (fonte tamanho 12) com 
espaço duplo incluindo as legendas, referências e notas, com margem de pelo 
menos 3 cm. 
 
Os manuscritos serão analisados criticamente por pelo menos dois 
pareceristas; a aprovação dos trabalhos será baseada no conteúdo científico e 
na apresentação do material. O uso de inglês de baixa qualidade é a maior 
razão para a rejeição ou o atraso na publicação dos trabalhos. Dessa forma, 
recomendamos enfaticamente aos autores que tenham o inglês como língua 
estrangeira, que providenciem a revisão de seus trabalhos por uma pessoa que 
tenha o inglês como primeira língua, preferencialmente um cientista. 
 
Ao encaminhar um manuscrito para a revista, os autores devem compreender 
que, se aprovado para publicação, o copyright do artigo, incluindo os direitos de 
reprodução em todas as mídias e formatos, deverá ser concedido 
exclusivamente para as Memórias. A revista não recusará as solicitações 
legítimas dos autores para reproduzir seus trabalhos. 
 
 
Formato e estilo 
 
O manuscrito deve ser organizado de acordo com a seguinte ordem: título 
corrente, título, nomes dos autores, afiliações institucionais, resumo, palavras-
chave, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, agradecimentos 
e referências. Patrocínios devem ser mencionados em nota de rodapé na 
primeira página. 
 
Resumo: Com até 200 palavras (100 palavras no caso de comunicações 
breves), o resumo deve apresentar os objetivos do estudo ou pesquisa, seus 
procedimentos básicos (seleção dos temas de estudo ou animais de 
laboratório; métodos analíticos ou de observação), as principais descobertas ou 
resultados (oferecendo dados específicos e seu significado estatístico, se 
possível), e as principais conclusões. Deve enfatizar novos e importantes 
aspectos do estudo ou observações. 
 
Palavras-chave: Devem ser fornecidos de 3 a 6 termos, de acordo com a lista 
Medical Subject Headings (Mesh) do Index Medicus. 
 
Introdução: Deve determinar o propósito do estudo, oferecer um breve resumo 
(e não uma revisão de literatura) dos trabalhos anteriores relevantes, e 
especificar quais novos avanços foram alcançados através da pesquisa. A 
introdução não deve incluir dados ou conclusões do trabalho em referência. 
 
Materiais e métodos: Deve oferecer, de forma breve e clara, informações 
suficientes para permitir que o estudo seja repetido por outros pesquisadores. 
Técnicas padronizadas bastam ser referenciadas. 
Ética: Ao descrever experimentos relacionados a temas humanos, indicar se os 
procedimentos seguidos estiveram de acordo com os padrões éticos do comitê 
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responsável por experimentos humanos (institucional ou regional) e de acordo 
com a Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 1983. Não citar os nomes 
ou iniciais dos pacientes ou registros de hospitais, especialmente nos materiais 
ilustrativos. Ao relatar experimentos em animais, indicar se diretrizes de 
conselhos de pesquisa institucionais ou nacionais, ou qualquer lei nacional 
relativa aos cuidados e ao uso de animais de laboratório foram seguidas. 
 
Resultados: Devem oferecer uma descrição concisa das novas informações 
descobertas, com o mínimo julgamento pessoal. Não repetir no texto todos os 
dados contidos em tabelas e ilustrações. 
 
Discussão: Deve limitar-se ao significado de novas informações e relacionar as 
novas descobertas ao conhecimento existente. Somente as citações 
indispensáveis devem ser incluídas. 
 
Agradecimentos: Devem ser breves e concisos e se restringir ao 
absolutamente necessário. 
 
Referências: Devem ser precisas. Somente as citações que aparecem no texto 
devem ser referenciadas. Trabalhos não publicados, a não ser os já aceitos 
para publicação, não devem ser citados.  Trabalhos aceitos para publicação 
devem ser citados como “in press”; nesse caso, uma carta de aceitação da 
revista deverá ser fornecida. Dados não publicados devem ser citados somente 
no texto como “unpublished observations”; nesse caso, uma carta com a 
permissão do autor deve ser fornecida. As referências ao final do manuscrito 
devem ser organizadas em ordem alfabética de acordo com o sobrenome do 
primeiro autor. 
 
Os títulos de revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no 
Index Medicus. Consultar a List of Journals Indexed no Index Medicus 
publicada no número de janeiro do Index Medicus ou no website 
http://www.nlm.nih.gov/serials/lii.html. 
 
- No texto, usar o sobrenome dos autores e a data: 
 
Lutz (1910) ou (Lutz 1910). 
 
Com dois autores, a forma é: 
 
(Lutz & Neiva 1912) ou Lutz and Neiva (1912). 
 
Quando há mais que dois autores, somente o primeiro é mencionado: 
 
Lutz et al. (1910) ou (Lutz et al. 1910). 
 
- No final do trabalho, usar os seguintes estilos: 
Artigo de revista 
 

http://www.nlm.nih.gov/serials/lii.html
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Chagas C, Villela E 1922. Forma cardíaca da tripanosomiase americana. Mem 
Inst Oswaldo Cruz 14: 15-61 
 
Livro ou Tese 
 
Morel CM 1983.  Genes and Antigens of Parasites.  A Laboratory Manual, 2nd  
ed., Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, xxii + 580 pp. 
 
Capítulo de livro 
 
Cruz OG 1911. The prophylaxis of malaria in central and southern Brasil.  In R 
Ross, The Prevention of Malaria, John Murray,  London. P. 390-398. 
 
Ilustrações: As ilustrações devem ser limitadas ao mínimo necessário para 
exemplificar estruturas ou condições particulares, para sintetizar dados ou para 
registrar resultados quantitativos. Detalhes de resultados apresentados nessa 
forma não devem ser repetidos no texto. Figuras e tabelas devem ser 
compreensíveis sem a necessidade de referência ao texto. 
 
- Figuras devem ser apresentadas em uma folha de mesmo tamanho que as do 
manuscrito. As fotografias devem ser bem nítidas, com alto contraste, 
ampliadas em preto e branco em papel brilhante. As fotografias e os desenhos 
devem ser marcados no verso com o nome do autor, o número da figura e uma 
seta indicando a parte de cima da ilustração. Se apresentadas lâminas, as 
figuras devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. As 
escalas devem ser indicadas por uma linha ou barra na figura, e referenciadas, 
se necessário, na legenda (por exemplo, bar = 1 mm etc.). Lâminas e gráficos 
devem ajustar-se tanto em uma coluna (7 cm) ou na largura completa (14.5 cm) 
da página, e devem ser menores que a página para permitir a inclusão da 
legenda. As legendas devem ser encaminhadas em uma folha separada. As 
letras e números nas figuras devem ter tamanho legível após a redução ou a 
impressão. Ilustrações coloridas somente podem ser aceitas se os autores 
assumirem os custos. Por outro lado, uma fotografia colorida ilustra a capa de 
cada fascículo de Memórias, e os autores são convidados a submeter para 
consideração da revista, ilustrações com legendas de seus manuscritos que 
poderão vir a ilustrar a capa sem custos para os autores. 
 
- Tabelas devem complementar, e não duplicar, o texto. Elas devem ser 
numeradas em algarismos romanos. Um título breve e descritivo deve constar 
no alto de cada tabela, com quaisquer explicações ou notas de rodapé 
(identificadas com letras a, b, c etc.) colocadas abaixo. 
 
Comunicações breves devem ser breves e diretas. Seu objetivo é comunicar 
com rapidez resultados ou técnicas particulares. As comunicações não devem 
ocupar mais do que quatro páginas impressas, incluindo figuras e/ou tabelas. 
Não devem conter referências em excesso. As referências devem ser citadas 
no final do texto, usando o mesmo formato para artigos originais. Um resumo 
breve e três palavras-chave devem ser apresentados. 
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Formato alternativo: Os manuscritos podem ser submetidos seguindo os 
“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” 
produzidos pelo International Committee of Medial Journal Editors, também 
conhecidos como Vancouver Style. Nesse caso, os autores devem seguir as 
diretrizes da quinta edição (Annals of Internal Medicine 1997; 126: 36-47, ou no 
website http://www.acponline.org/journals/resource/unifreqr/htm), sendo 
responsáveis por modificar o manuscrito onde diferir das instruções aqui 
apresentadas, se o manuscrito for aceito para publicação. Os autores também 
deverão seguir os Uniform Requirements para quaisquer outras diretrizes 
omitidas nestas instruções. 
 
Uma vez que um trabalho seja aceito para publicação, os autores devem 
enviar: 
 
- um disquete contendo o texto completo da versão final aprovada do 
manuscrito (incluindo tabelas e gráficos), processado em um  editor de texto 
como Word ou Word Perfect para Windows (formato Macintosh deverá ser 
convertido); 
 
- uma declaração assinada por todos os autores afirmando que: 
 
(i) todos os dados contidos no trabalho são precisos; 
(ii) todos os autores participaram do trabalho de forma substancial e estão 
preparados para assumir responsabilidade pública pelo seu conteúdo; 
(iii) o manuscrito ora apresentado a essa revista não está sendo publicado no 
todo ou em parte por outra revista, assim como não está sendo encaminhado 
para outra publicação. Autores de diferentes países ou instituições podem 
assinar em diferentes folhas que contenham a mesma declaração; 
 
- uma declaração de copyright fornecida pela produção editorial da revista, 
assinada pelo autor responsável pela correspondência. 
 
Taxas: A revista não cobra taxas para publicação. 
 
Provas: Serão enviadas provas tipográficas aos autores para a correção de 
erros de impressão. As provas devem retornar para a Produção Editorial na 
data estipulada. Outras mudanças no manuscrito original não serão aceitas 
nesta fase. 
 
Separatas: Os autores receberão 30 separatas gratuitamente. Junto, um 
formulário de pedidos e uma lista de preços serão enviados aos autores, 
permitindo que novas separatas sejam solicitadas. 
 
Para outras instruções, os autores devem consultar e seguir o número mais 
recente de Memórias, ou contatar a Produção Editorial por telefone, fax ou e-
mail (veja abaixo). 
 
 

http://www.acponline.org/journals/resource/unifreqr/htm
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Checklist para os manuscritos 
 
 
Os autores devem verificar cada um dos itens abaixo antes de enviar seus 
manuscritos a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 
 
Incluir uma carta de apresentação assinada por todos os autores, junto com o 
manuscrito, especificando o nome do autor que será responsável pela 
correspondência, assim como endereço, números de telefone e fax, e e-mail. 
 
Enviar quatro cópias do manuscrito (original mais três cópias), cada uma 
acompanhada de um jogo completo de ilustrações. 
 
 
Todo o manuscrito (incluindo tabelas e referências) deve ser digitado em 
espaço duplo, usando fonte tamanho 12, e impresso em folhas de papel de 
tamanho padrão. Margens esquerdas e direitas devem ser de pelo menos 3 
cm. 
As páginas devem ser numeradas a partir da página de rosto. 
A página de rosto deve incluir um cabeçalho com no máximo 40 letras e 
espaços, um título de no máximo três linhas impressas (250 letras e espaços), 
nomes dos autores (não citar títulos ou graus), afiliações institucionais, 
endereço completo do autor responsável pela correspondência, e notas de 
rodapé indicando as fontes de recursos financeiros e mudanças de endereço. 
A ordem de apresentação do material em todos os manuscritos deve ser a 
seguinte: cabeçalho, título, autores, afiliações institucionais, resumo, palavras-
chave, notas de rodapé, introdução, materiais e métodos, resultados, 
discussão, agradecimentos, referências, tabelas, legendas para as figuras, e 
figuras. 
As referências devem ser citadas no texto entre parênteses, por exemplo, 
(Chagas 1909). 
As referências não citadas no texto não podem aparecer na seção de 
referências. As referências bibliográficas devem seguir o formato estabelecido 
pelo “Index Medicus and Biological Abstract” (veja exemplos em Formato e 
estilo). 
Se um trabalho não publicado de autoria de um dos autores do manuscrito for 
citado (ou seja, um artigo “in press”), será necessário incluir a carta de 
aceitação da revista que publicará o referido artigo. 
Se dados não publicados pertencentes a outros pesquisadores forem citados 
pelo manuscrito, será necessário incluir uma carta de autorização dos 
respectivos autores dos referidos dados. 
Incluir quatro impressões de cada figura em papel fotográfico ou produzidas por 
laser. 
Identificar todas as figuras com o nome do primeiro autor e o número da figura 
(por meio de uma etiqueta auto-adesiva datilografada e colada no verso da 
figura). Incluir uma legenda para cada figura. As legendas devem ser 
apresentadas em folha separada no final do manuscrito. 



 77

As tabelas também devem ser apresentadas em folhas separadas no final do 
manuscrito. 
Um título breve e descritivo deve encabeçar cada tabela. 
Para outras informações, consultar as Instruções aos Autores publicadas no 
primeiro número de cada volume da revista. 
 
 
 
C 1997-2003 
Fundação Oswaldo Cruz 
 
 
Av. Brasil, 4365 
21045-900 Rio de Janeiro RJ Brasil 
Tel.: + 55 21 2598-4335 
Fax:  +55 21 2280-5048 
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Anexo C 

Normas para publicação da Revista de Saúde Pública 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Categorias de artigos  
• Autoria  
• Processo de julgamento dos manuscritos  
• Preparo dos manuscritos  
• Envio dos manuscritos  

  

Estas instruções estão baseadas na tradução do documento "Requisitos Uniformes para 
Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos", publicado na Revista de Saúde 
Pública 1999; 33(1). No que couber e para efeito de complementação das informações, 
recomenda-se consultar esse citado documento.  

A Revista de Saúde Pública é um periódico especializado, internacional, aberta a 
contribuições da comunidade científica nacional e internacional, arbitrada e distribuída 
a leitores do Brasil e de vários outros países.  

Tem por finalidade publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes 
para a saúde pública, seja no âmbito do país, seja no âmbito internacional.  

Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à Revista de Saúde Pública, não 
sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, tanto do texto, quanto 
de figuras ou tabelas, quer na integra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou 
relatórios preliminares publicados em anais de reuniões científicas. O(s) autor(s) deverá 
(ão) assinar e encaminhar declaração de acordo com o modelo no Anexo.  

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, em inglês ou em espanhol, em 
quatro vias, para o Editor Científico.  

Os manuscritos publicados são de propriedade da Revista, vedada tanto a reprodução, 
mesmo que parcial em outros periódicos, como a tradução para outro idioma sem a 
autorização do Conselho de Editores. Desta forma, todos os trabalhos, quando 
submetidos à publicação, deverão ser acompanhados de documento de transferência de 
direitos autorais, que pode ser obtida clicando aqui, contendo assinatura de cada um dos 
autores, cujo modelo está no Anexo.  

  

Categorias de Artigos 

http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/Revista_de_Sa�de_P�blica.htm?ID=IGVAJjgG5jNPaO6kv0qFzWDCrlGohroSJc0lJDAid&Act_View=1&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=369&Body=2&filename=Revista_de_Sa�de_P�blica.htm#cat
http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/Revista_de_Sa�de_P�blica.htm?ID=IGVAJjgG5jNPaO6kv0qFzWDCrlGohroSJc0lJDAid&Act_View=1&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=369&Body=2&filename=Revista_de_Sa�de_P�blica.htm#Autoria
http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/Revista_de_Sa�de_P�blica.htm?ID=IGVAJjgG5jNPaO6kv0qFzWDCrlGohroSJc0lJDAid&Act_View=1&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=369&Body=2&filename=Revista_de_Sa�de_P�blica.htm#julg
http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/Revista_de_Sa�de_P�blica.htm?ID=IGVAJjgG5jNPaO6kv0qFzWDCrlGohroSJc0lJDAid&Act_View=1&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=369&Body=2&filename=Revista_de_Sa�de_P�blica.htm#prep
http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/Revista_de_Sa�de_P�blica.htm?ID=IGVAJjgG5jNPaO6kv0qFzWDCrlGohroSJc0lJDAid&Act_View=1&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=369&Body=2&filename=Revista_de_Sa�de_P�blica.htm#env
http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/pdecla.html


 79

Além dos artigos originais, os quais têm prioridade, a Revista de Saúde Pública publica 
revisões (a convite), atualizações, notas e informações, cartas ao editor, editoriais, além 
de outras categorias de artigos. 

Artigos originais - São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa 
original inédita, que possam ser replicados e/ou generalizados. Devem ter a objetividade 
como princípio básico. O autor deve deixar claro quais as questões que pretende 
responder 

• Devem ter de 2.000 a 4.000 palavras, excluindo tabelas, figuras e referências.  
• As tabelas e figuras devem ser limitadas a 5 no conjunto, recomendando incluir 
apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas, com dados dispersos 
e de valor não representativo. Quanto às figuras, não são aceitas aquelas que repetem 
dados de tabelas.  

• As referências bibliográficas estão limitadas a 15, devendo incluir aquelas 
estritamente pertinentes à problemática abordada, havendo, todavia, flexibilidade. Deve-
se evitar a inclusão de número excessivo de referências numa mesma citação. 

A estrutura dos artigos é a convencional: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, 
embora outros formatos possam ser aceitos. A Introdução deve ser curta, definindo o 
problema estudado, sintetizando sua importância e destacando as lacunas do 
conhecimento ("estado da arte") que serão abordadas no artigo. Os Métodos 
empregados, a população estudada, a fonte de dados e critérios de seleção, dentre 
outros, devem ser descritos de forma compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A 
seção de Resultados deve se limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir 
interpretações/comparações. O texto deve complementar e não repetir o que está 
descrito em tabelas e figuras. Devem ser separados da Discussão. A Discussão deve 
começar apreciando as limitações do estudo, seguida da comparação com a literatura e 
da interpretação dos autores, extraindo as conclusões e indicando os caminhos para 
novas pesquisas. 

Revisões - Avaliação crítica sistematizada da literatura sobre determinado assunto, 
devendo conter conclusões. Devem ser descritos os procedimentos adotados, 
esclarecendo a delimitação e limites do tema. Sua extensão é de 5.000 palavras. 

Atualizações  -   São trabalhos descritivos e interpretativos baseados na literatura 
recente sobre a situação global em que se encontra determinado assunto investigativo. 
Sua extensão deve ser de 3.000 palavras. 

Notas e Informações - São relatos curtos decorrentes de estudos originais ou 
avaliativos. Podem incluir também notas preliminares de pesquisa, contendo dados 
inéditos e relevantes para a saúde pública. 

 
 
• Devem ter de 800 a 1.600 palavras (excluindo tabelas, figuras e referências) uma 
tabela/figura e 5 referências. 
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• Sua apresentação deve acompanhar as mesmas normas exigidas para artigos originais. 
 
Cartas ao Editor - Inclui cartas que visam a discutir artigos recentes publicados na 
Revista ou a relatar pesquisas originais ou achados científicos significativos. Não devem 
exceder a 600 palavras e a 5 referências  

Autoria 

O conceito de autoria está baseado na contribuição substancial de cada uma das pessoas 
listadas como autores, no que se refere sobretudo à concepção do projeto de pesquisa, 
análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. Manuscritos com mais de 6 
autores devem ser acompanhados por declaração certificando explicitamente a 
contribuição de cada um dos autores elencados (ver modelo). Não se justifica a inclusão 
de nome de autores cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima, podendo, 
neste caso, figurar na seção "Agradecimentos". A indicação dos nomes dos autores logo 
abaixo do título do artigo é limitada a 12; acima deste número, os autores são listados 
no rodapé da página.  
 
Cada manuscrito deve indicar o nome de um autor responsável pela correspondência 
com a Revista, e seu respectivo endereço, incluindo telefone, fax e e.mail. 

Processo de julgamento dos manuscritos 

Os manuscritos submetidos à Revista, que atenderem às "instruções aos autores" e que 
se coadunem com a sua política editorial são encaminhados aos Editores Associados 
que considerarão o mérito científico da contribuição. Aprovados nesta fase, os 
manuscritos são encaminhados aos relatores previamente selecionados pelo Editores 
Associados.  

Cada manuscrito é enviado para três relatores de reconhecida competência na temática 
abordada. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. A decisão sobre 
aceitação é tomada pelo Conselho de Editores. Cópias dos pareceres são encaminhados 
aos autores e relatores, estes por sistema de troca entre eles. 

Manuscritos recusados  -  Manuscritos não aceitos não serão devolvidos, a menos que 
sejam solicitados pelos respectivos autores. Manuscritos recusados, mas com a 
possibilidade de reformulação, poderão retornar como novo trabalho, iniciando outro 
processo de julgamento. 
 
Manuscritos aceitos - Manuscritos aceitos ou aceitos sob condição poderão retornar 
aos autores para aprovação de eventuais alterações no processo de editoração e 
normalização de acordo com o estilo da Revista. 

Preparo dos manuscritos 

http://fmail12.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe/pdecla.html
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• Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as "Instruções aos Autores" da 
Revista. 

• Os manuscritos devem ser digitados em uma só face, com letras arial, corpo 12, em 
folha de papel branco, tamanho ofício, mantendo margens laterais de 3 cm, espaço 
duplo em todo o texto, incluindo página de identificação, resumos, agradecimentos, 
referências e tabelas. 

• Cada manuscrito deve ser enviado em 4 vias. Quando aceito para publicação, deve ser 
encaminhada uma cópia do manuscrito em disquete 3/2, programa Word 95/97. 

• Todas as páginas devem ser numeradas a partir da página de identificação. 

Página de identificação - Deve conter:  

a) Título do artigo, que deve ser conciso e completo, evitando palavras supérfluas. 
Recomenda-se começar pelo termo que represente o aspecto mais importante do 
trabalho, com os demais termos em ordem decrescente de importância. Deve ser 
apresentada a versão do título para o idioma inglês.    

b) Indicar no rodapé da página o título abreviado, com até 40 caracteres, para fins de 
legenda nas páginas impressas.     

c) Nome e sobrenome de cada autor pelo qual é conhecido na literatura.    

d) Instituição a que cada autor está afiliado, acompanhado do respectivo endereço.     

e) Nome do departamento e da instituição no qual o trabalho foi realizado.   

f) Nome e endereço do autor responsável para troca de correspondência.     

g) Se foi subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o nome da agência financiadora e o 
respectivo número do processo.      

h) Se foi baseado em tese, indicar o título, ano e instituição onde foi apresentada.     

i) Se foi apresentado em reunião científica, indicar o nome do evento, local e data da 
realização. 

Resumos e Descritores  - Os manuscritos para as seções Artigos Originais, Revisões, 
Atualização e similares devem ser apresentados contendo dois resumos, sendo um em 
português e outro em inglês. Quando o manuscrito foi escrito em espanhol, deve ser 
acrescentado resumo nesse idioma. Para os artigos originais os resumos devem ser 
apresentados no formato estruturado, com até 250 palavras, destacando o principal 
objetivo e os métodos básicos adotados, informando sinteticamente local, população e 
amostragem da pesquisa; apresentando os resultados mais relevantes, quantificando-os e 
destacando sua importância estatística; apontando as conclusões mais importantes, 
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apoiadas nas evidências relatadas, recomendando estudos adicionais quando for o caso. 

Para as demais seções, o formato dos resumos deve ser o narrativo, com até 250 
palavras. Basicamente deve ser destacado o objetivo, os métodos usados para 
levantamento das fontes de dados, os critérios de seleção dos trabalhos incluídos, os 
aspectos mais importantes discutidos e as conclusões mais importantes e suas 
aplicações. Abreviaturas e siglas devem ser evitadas; citações bibliográficas não devem 
ser incluídas em qualquer um dos dois tipos.  

Descritores devem ser indicados entre 3 a 10, extraídos do vocabulário "Descritores em 
Ciências da Saúde" (LILACS), quando acompanharem os resumos em português, e do 
Medical Subject Headings (Mesh), quando acompanharem os "Abstracts" . Se não 
forem encontrados descritores disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, 
poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido. 

Agradecimentos   -  Contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 
trabalho como assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre 
outras, mas que não preencham os requisitos para participar de autoria, devem constar 
dos "Agradecimentos" desde que haja permissão expressa dos nomeados. Também 
podem constar desta parte agradecimentos a instituições pelo apoio econômico, material 
ou outros. 

Referências   -  As referências devem ser ordenadas alfabeticamente, numeradas e 
normalizadas de acordo com o estilo Vancouver (RSP, vol. 33(1) p. 11-13). Os títulos 
de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com o Index Medicus, 
e grifados. Publicações com 2 autores até o limite de 6 citam-se todos; acima de 6 
autores, cita-se o primeiro seguido da expressão latina et al. 

Exemplos: 

Simões MJS, Farache Filho A. Consumo de medicamentos em região do Estado de São 
Paulo (Brasil), 1988. Rev. Saúde Pública 1988; 32: 79-83. 

Forattini OP. Ecologia, epidemiologia e sociedade. São Paulo; EDUSP; 1992. 

Laurenti R. A medida das doenças. In: Forattini, OP. Epidemiologia geral. São Paulo: 
Artes Médicas; 1996. p. 64-85. 

Martins IS. A dimensão biológica e social da doença. São Paulo, 1985 [Tese de Livre 
Docência].São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 1985. 

Rocha JSY, Simões BJG, Guedes GLM. Assistência hospitalar como indicador da 
desigualdade social. Rev Saúde Pública [periódico on line] 1997; 31(5). Disponível em 
URL: http://www.fsp.usp.br/~rsp [1998 Mar 23]. 

Para outros exemplos recomendamos consultar o documento "Requisitos Uniformes 
para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos", RSP;33(1)1999. 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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Referências a comunicação pessoal, trabalhos inéditos ou em andamento e artigos 
submetidos a publicação não devem constar da listagem de Referências. Quando 
essenciais, essas citações podem ser feitas no rodapé da página do texto onde foram 
indicadas. 

A identificação das referências no texto, nas tabelas e figuras deve ser feita por número 
arábico, correspondendo à respectiva numeração na lista de referências. Esse número 
deve ser colocado em expoente, podendo ser acrescido do nome(s) do(s) do(s) autor(es) 
e ano da publicação. Se forem dois autores, citam-se ambos ligados pela conjunção "e"; 
se forem mais de três, cita-se o primeiro autor seguida da expressão "et al". 

Exemplo: 

Terris et.al.8 (1992) atualiza a clássica definição de saúde pública elaborada por 
Winslow. 

O fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e distanciado do sistema de 
saúde predominante parece evidente 9,12,15 .  

A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são 
de responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito. 

Tabelas   -  Devem ser apresentadas em folhas separadas, numeradas consecutivamente 
com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-se 
atribuir um título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais. As 
notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou 
título. Se houver tabelas extraídas de outros trabalhos, previamente publicados, os 
autores devem providenciar permissão, por escrito, para a reprodução das mesmas. Esta 
autorização deve acompanhar os manuscritos submetidos à publicação. Tabelas 
consideradas adicionais pelo Editor não serão publicadas, mas poderão ser colocadas à 
disposição dos leitores, pelos respectivos autores, mediante nota explicativa.  

Quadros são identificados como Tabelas, seguindo uma única numeração em todo o 
texto. 

Figuras  -  As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos etc.), citadas como figuras, 
devem estar desenhadas e fotografadas por profissionais. Devem ser numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto; 
devem ser identificadas fora do texto, por número e título abreviado do trabalho; as 
legendas devem ser apresentadas em folha à parte; as ilustrações devem ser 
suficientemente claras para permitir sua reprodução em 7,2 cm (largura da coluna do 
texto) ou 15 cm (largura da página). Não se permite que figuras representem os mesmos 
dados de Tabela. Figuras coloridas não são publicadas, a não ser que sejam custeadas 
pelo autor do manuscrito. Nas legendas das figuras, os símbolos, flechas, números, 
letras e outros sinais devem ser identificados e seu significado esclarecido. Se houver 
figuras extraídas de outros trabalhos, previamente publicados, os autores devem 
providenciar permissão, por escrito, para a reprodução das mesmas. Estas autorizações 
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devem acompanhar os manuscritos submetidos à publicação. 

Abreviaturas e Siglas   -  Deve ser utilizada a forma padrão. Quando não o forem, 
devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez; quando 
aparecem nas tabelas e nas figuras devem ser acompanhadas de explicação quando seu 
significado não for conhecido. Não devem ser usadas no título e no resumo e seu uso no 
texto deve ser limitado. 

Clique aqui para verificar um resumo dos itens exigidos para apresentação dos 
manuscritos

Envio dos manuscritos 

Os manuscritos devem ser endereçados ao Editor Científico da Revista, em quatro vias 
em papel (uma original e três cópias) para o seguinte endereço: 

Prof. Dr. Oswaldo Paulo Forattini 
Editor Científico da Revista de Saúde Pública 
Faculdade de Saúde Pública da USP 
Av. Dr. Arnaldo, 715 
01246-904 - São Paulo, SP - Brasil 
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