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RESUMO 
 
 

Introdução: A identificação de bactérias em amostras de sangue representa importante recurso 
diagnóstico em doenças infecciosas, sendo muito frequente no ambiente hospitalar, 
representando grave complicação dos pacientes críticos, e associada a elevadas taxas de 
mortalidade e prolongamento do tempo de hospitalização. Objetivo: Traçar perfil clínico, 
epidemiológico e microbiológico das hemoculturas em pacientes internados no Hospital 
Universitário de Taubaté. Metodologia: Estudo transversal retrospectivo, utilizando revisão de 
prontuários e fichas do Serviço de Vigilância e Controle de Infecção Hospitalar de pacientes 
adultos, internados na enfermaria de Clinica Medica no período de janeiro de 2011 a dezembro 
2013, que tiveram hemoculturas positivas. Para análise dos dados, foi utilizado o programa Epi 
Info versão 3.5.1 e realizado o teste de Qui-quadrado Mantel-Haenszel, considerando a 
significância estatística p < 0,05. Resultados: Dos 221 casos analisados, houve maior número 
de pacientes do gênero masculino (54,3%), na faixa etária de 12 a 60 anos (43,6%), que 
tiveram infecção hospitalar (57,7%), cujo local mais comum foi infecção primária do sangue 
(30,7%) seguido de infecção secundária do pulmão (27,3%), com alta porcentagem de óbito 
(50,7%). A média de tempo entre a internação e a realização da cultura foi superior a 14 dias 
(56,1%). As bactérias mais frequentes foram: Staphylococcus coagulase negativo (34,8%), 
Staphylococcus aureus (32,6%), Klebsiella sp (14,5%), Enterococcus sp (5,0%), Acinetobacter 
sp (4,1%) e outras (9,1%). No gênero feminino predominou a faixa etária entre 61 e 80 anos, 
enquanto no masculino de 12 a 60 anos (p=0,037). A infecção hospitalar foi mais frequente no 
gênero masculino, sem significância estatística (p=0,39); sendo a bactéria mais comum, neste 
tipo de infecção, o Staphylococcus coagulase negativo (35,4%). Nas infecções comunitárias, a 
bactéria mais comum foi o Staphylococcus aureus (38,7%). No gênero feminino, predominou 
infecção primária no sangue (30,9%), com predomínio do Staphylococcus coagulase negativo 
(46,5%); enquanto que no masculino, a infecção mais comum foi secundária ao pulmão 
(31,5%), com predomínio do Staphylococcus aureus (40,8%). Houve maior número de óbitos 
nos pacientes: com idade maior que 60 anos (p=0,021); no gênero feminino (p=0,021); nas 
infecções hospitalares (p=0,312); e nas infecções secundária ao pulmão em relação às 
primárias ao sangue (p=0,0031). Houve significância estatística na comparação dos óbitos 
causados pelo Staphylococcus coagulase negativo e Acinetobacter sp, com maior mortalidade 
deste último (p=0,02). A alta hospitalar foi mais comum nas infecções secundárias da urina 
(60,7%), do cateter (67,6%) e primária do sangue (54%). Em relação ao perfil de sensibilidade, 
o Staphylococcus aureus foi sensível 25% a Oxacilina, enquanto o Staphylococcus coagulase 
negativo foi 23%. Já os gram negativos foram 93,3% sensíveis aos Carbapenêmicos e 84,6% a 
Amicacina. Conclusões: A taxa de mortalidade foi alta nos pacientes com hemoculturas 
positivas, principalmente nas infecções hospitalares. Houve predomínio de germes gram 
positivos tanto nas infecções hospitalares quanto nas comunitárias. Não houve diferença na 
comparação entre os gêneros. Predominou incidência de adultos jovens. Os tipos mais comuns 
de infecções foram primárias do sangue e secundárias do pulmão. O perfil de sensibilidade 
mostrou que os Staphylococcus sp foram pouco sensíveis a Oxacilina; enquanto os gram 
negativos apresentaram boa sensibilidade aos Carbapenêmicos e a Amicacina, regular a 
Piperacilina-Tazobactam, e ruim aos demais. Ocorreu mais óbito nos pacientes maiores que 60 
anos e no gênero feminino. 


