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Introdução: O Gênero Staphylococcus,compreende mais de 40 espécies, sendo
composto de microrganismos ubíquos que podem ser isolados do meio ambiente ou
como comensais de animais e seres humanos e normalmente colonizam a pele e as
membranas mucosas do hospedeiro. A espécie Staphylococcus aureus se encontra
entre os agentes etiológicos mais freqüentes em amostras clínicas, sendo responsável
por diversas síndromes em pacientes da comunidade e hospitalares (BECKERA e cols.
2007; RICARDO e cols.,2004; COELHO e cols.,2007; HOLDEN e cols., 2004).
Objetivo: Avaliar a bactéria isolada e o grau de susceptibilidade desses agentes em
Doenças Infecciosas Bacterianas nas culturas realizadas no Hospital Municipal de
Ipatinga, no período de 2008 a 2009. Metodologia: O presente trabalho  apresenta  uma
abordagem  retrospectiva de amostras de antibiograma concedidos e autorizadas pelo
diretor do hospital municipal de Ipatinga (HMI) para ser feito avaliação da bactéria do
gênero S.aureos, sendo feito com sigilo para que  não seja descrita a integridade física
dos pacientes estudados .
Serão analisadas todas as culturas referentes aos anos de 2008 a 2009, de diferentes
materiais biológicos e o isolamento das bactérias foi realizado através dos meios de
cultura padronizados para cada tipo de amostra.  Resultados: De acordo com resultado
que obteve-se no período referente aos anos de 2008 a 2009, onde deu-se continuidade
ao trabalho no qual se baseia na amostra e o gênero; prevalência; amostras biológicas e
perfil de resistência respectivamente, de acordo com os dados apresentados abaixo.
No período de abril de 2008 a abril de 2009 foram realizadas no Laboratório de
Microbiologia Clínica do Hospital Municipal de Ipatinga, 784 culturas biológicas das
mais variadas amostras clínicas, sendo que 439 (56%) apresentaram crescimento
microbiano significativo e 345 (44%) amostras não apresentaram crescimento nos
meios utilizados sendo caracterizadas como amostras negativas.
A maior frequência dos microrganismos isolados foram os Gram-negativos,
contribuindo com 313 (71,3% das cepas isoladas), os Gram-positivos tiveram
frequência de 113 (25,7% das cepas isoladas), e 13 (3% das cepas isoladas) foram
correspondentes a fungos, sendo este na sua totalidade a Candida albicans. A bactéria
evidenciada nesta pesquisa é a do gênero S. aureus, e portanto faz parte do grupo das
bactérias gram-positivas. 
 Conclusão: O conhecimento do perfil de sensibilidade antimicrobiana da bactéria
causadora da infecção pode significar um gasto desnecessário com antibióticos e um
erro terapêutico e, o mais grave, seria uma multirresistência dessa bactéria devido ao
uso indiscriminado de antimicrobianos.
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