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Introdução: O S. aureus é um importante agente etiológico associado às infecções
adquiridas, tanto na comunidade quanto em hospitais, e que se tornou um paradigma
das infecções bacterianas. É considerado um dos principais patógenos humanos,
destacando-se por sua elevada frequência e patogenicidade que o capacita a produzir
doenças, tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em hígidos, e por sua fácil
disseminação intra-hospitalar associada à resistência aos antimicrobianos. presente
estudo pretende caracterizar ao nível molecular, cepas de S. aureus MRSA isoladas no
Laboratório do Hospital Municipal de Ipatinga/ MG, bem como analisar o perfil de
sensibilidade da mesma frente aos antimicrobianos mais utilizados. Objetivo: Verificar
as espécies de bactérias frequentemente identificadas em amostras clínicas cultivadas
no Hospital Municipal de Ipatinga. Analisar o perfil de sensibilidade do S. aureus
frente aos antimicrobianos mais utilizados na terapêutica. Analisar o perfil de
sensibilidade das bactérias frente aos antimicrobianos mais utilizados na terapêutica.
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo, com abordagem
quantitativa, sendo executado através de levantamento de dados disponibilizado pelo
Hospital Municipal de Ipatinga-MG no período de 2008 a 2013. O estudo está sendo
realizado em todas as culturas microbiológicas, processadas no Laboratório de
Microbiologia Clínica do hospital e dos pacientes hospitalizados no período. O
levantamento está sendo feito através da tabulação dos dados com o auxílio do
Microsoft Excel 2007 e após essa etapa serão elaboradas tabelas e gráficos de forma
descritiva e matemático-estatística, usando frequência, números absolutos e
porcentagem.
 Resultados: Até o presente momento os dados com resultados preliminares são os
referentes aos anos de 2008 a 2009, onde prossegui-se com a tabulação dos mesmos de
acordo com a amostra e o gênero; prevalência; amostras biológicas e perfil de
resistência.
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, apresentaram crescimento microbiano
significativo e 345 amostras não apresentaram crescimento nos meios utilizados sendo
caracterizadas como amostras negativas. 
A maior freqüência dos microrganismos isolados foram os Gram-negativos,
contribuindo com 313. Os Gram-positivos tiveram freqüência de 113 e 13 foram
correspondentes a fungos, sendo este na sua totalidade a Candida albicans. Conclusão:
Este estudo avalia a prevalência e o perfil das bactérias isoladas dos mais vários focos
infecciosos de pacientes internados no Hospital Municipal de Ipatinga, e evidencia que
o monitoramento da resistência e o estudo do perfil de sensibilidade das bactérias
patogênicas podem auxiliar os clínicos no acompanhamento terapêutico.
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