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RESUMO 
 
 

SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA DAS BACTEREMIAS 
POR ESTAFILOCOCOS COAGULASE NEGATIVOS EM HOSPITAL DO VALE DO PARAÍBA 
Os estafilococos coagulase-negativos são agentes etiológicos importantes isolados em 
hemoculturas hospitalares, sendo frequentemente considerados como contaminantes. O 
estudo teve como objetivo realizar a avaliação da significância clínica da presença de 
Staphylococcus coagulase negativo isolados em hemoculturas de pacientes adultos internados 
no Hospital Regional do Vale do Paraíba, ou seja, identificar a frequência com que o agente se 
apresenta como contaminante ou como causador de bacteremia. Método: Local do estudo - 
hospital de 250 leitos, com 30 leitos de unidade de terapia intensiva para adultos, que presta 
assistência secundária e terciária ao Vale do Paraíba. Estudo tipo transversal. A amostra 
estudada compreendeu pacientes adultos com hemoculturas positivas internados de janeiro a 
junho de 2013. Os parâmetros considerados foram local e motivo da internação, quantidade de 
hemoculturas positivas; terapia antimicrobiana empregada por conta do resultado de exame 
positivo; sinais infecciosos atribuídos ao microorganismo, na ausência de infecção em outros 
sítios, bem como percentual de sensibilidade a oxacilina. Para análise dos dados, foi utilizado o 
programa Epi Info versão 7.1.4 e realizado o teste de Qui-quadrado Mantel-Haenszel, 
considerando-se significância estatística p menor que 0,05. Resultados: dos 114 casos 
analisados, houve maior número de pacientes do gênero masculino (57,9%), na faixa etária 
acima de 60 anos (54,4%), internados na unidade de terapia intensiva (55,3%). O tempo de 
internação na coleta das culturas foi maior de 48 horas na maior parte dos casos (85,1%). Dos 
pacientes avaliados, 81,6% apresentavam evidencias clínicas de infecção na coleta, sendo o 
sítio mais frequente o pulmão (56,4%), seguido por corrente sanguínea (15,8%). Predominou 
no estudo pacientes com duas ou mais culturas positivas para Staphylococcus coagulase 
negativo (63,1%), sendo que foi instituída terapia baseada no resultado em 22,8% dos casos, 
dentro deste grupo, o antibiótico de escolha foi a Vancomicina (85,2%). Dispositivos 
intravasculares profundos estavam presentes em 76,3% dos pacientes no momento da coleta. 
Dos sintomas apresentados o mais frequente foi mau estado geral (57,9%), seguido de febre 
maior que 38º (37,7%) e hipotensão (33,3%). Quanto ao diagnóstico de entrada, os casos mais 
frequentes foram os clínicos (31,6%), seguido de neurológicos (30,7%), cirúrgicos (23,7%) e 
oncológicos (14,0%). A resistência a oxacilina foi encontrada em 40% das amostras. A terapia 
baseada no resultado das culturas foi instituída com maior frequência em pacientes cujo sítio 
de infecção era a corrente sanguínea ou dispositivos intravasculares (45%) em relação a outros 
sítios (14,7%), com significância estatística (p=0,029), e naqueles com 2 ou mais hemoculturas 
positivas (p<0,01). Houve maior número de casos com diagnóstico neurológico na entrada em: 
pacientes com faixa etária entre 12 a 60 anos (p=0,011), do sexo masculino (65,7%), 
internados em unidade de terapia intensiva (p<0,001). Infecções de corrente sanguínea e 
cateteres foram mais frequentes em pacientes cujo diagnóstico de entrada era oncológico 
(p=0,027). Conclusão: Não houve diferença importante entre os gêneros. A maioria dos 
pacientes eram idosos. Grande número de pacientes tinham evidência de infecção durante a 
coleta da hemocultura, porém um pequeno número recebeu tratamento baseado no resultado. 
Pacientes cujo sítio de infecção era corrente sanguínea ou cateteres, ou que apresentavam 
duas ou mais culturas positivas, receberam tratamento baseado no resultado com maior 
frequência. Pacientes com quadro oncológico tiveram mais infecção de corrente sanguínea e 
de dispositivos intravasculares centrais. A maioria dos isolados foi sensível a oxacilina. 
Palavras Chave: Hemocultura, tipos de infecção, estafilococos coagulase negativos. 


