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Blattella germanica é uma barata domissanitária importante, desenvolvendo altas populações em 
restaurantes, residências, hospitais e locais de armazenamento de alimentos. Esse inseto tem sido 
presença constante em todos os cômodos dos apartamentos de um edifício residencial situado em 
uma cidade do interior paulista. Tendo em vista sua importância, como vetor de microrganismos 
potencialmente patogênicos, este trabalho propôs a avaliar seu potencial na transmissão de 
infecções.  Avaliar o potencial de transmissão de bactérias por Blatella germanica, pela análise 
microbiológica de espécimes coletadas em um edifício residencial de uma cidade do interior 
paulista. As amostras foram inoculadas em tubos com caldo TSB, que foram incubados a 37º C por 
24 horas e depois plaqueados nos meios de Müeller-Hinton, Mac ConKey, e ágar manitol vermelho 
de fenol. Após incubação, os microrganismos isolados foram identificados por métodos 
convencionais. Em todas as amostras analisadas houve crescimento bacteriano. Em dez amostras 
foram isolados dois tipos de bactérias e em uma delas três tipos. Foram identificadas: 
Enterobacter sp (em onze amostras), Lactobacillus sp (em seis amostras), Bacillus cereus (em 
quatro amostras), Staphylococcus epidermidis (em quatro amostras), Escherichia coli (em duas 
amostras), Pantoea agglomerans (em duas amostras), Serratia sp (em uma amostra), 
Pseudomonas sp (em uma amostra), Bacillus subtilis (em uma amostra), Staphylococcus aureus 
(em uma amostra) e Enterococcus sp (em uma amostra).  No aspecto patogenicidade, Fotedar et 
al (1991) e Elgderi et al (2006) também isolaram além de parasitas e fungos, bactérias de 
importância médica em baratas (B. germanica) coletadas em hospitais e em domicílios. Em relação 
à frequência de bactérias isoladas nossos resultados são coerentes com os de Prado et al (2002), 
que obtiveram maior frequência de enterobactérias em seus isolados de baratas (Periplaneta 
americana), sendo que as espécies de Enterobacter predominaram. Nossos resultados são ainda 
semelhantes aos de Elgderi et al (1991), que encontraram predomínio de Klebsiella sp, 
Enterobacter sp, Citrobacter sp e Aeromonas sp em B. germanica de ambiente domiciliar. 
 Considerando a presença de B. germanica nos apartamentos, transportando microrganismos 
associados a doenças de origem alimentar (E. coli, B. cereus e S. aureus), existe a possibilidade de 
contaminação de alimentos e transmissão dessas bactérias para humanos, portanto é importante 
orientar os moradores sobre as medidas para controle desses insetos.    UNOESTE     
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Bactérias são as maiores causadoras de infecção do trato urinário(ITU). A infecção urinária pode 
ocorrer por meio de três vias: ascendente,hematogênica e linfática, sendo a via ascendente a mais 
frequente. De acordo com a localização anatômica, é possível classificar as ITUs em infecção baixa, 
quando a colonização bacteriana ocorre na bexiga, próstata e ureta; ou infecção alta, quando as 
bactérias afetam o tecido renal. A Escherichia coli está envolvida como agente microbiano na 
maior parte dos casos, no entanto, há estudos que apontam baixa resistência e pequenas 
modificações na sensibilidade à ciprofloxicina e norfloxacina. O conhecimento da sensibilidade 
antimicrobiana dos principais uropatógeno responsável pelas UTI constitui n uma alta importância 
para medidas profiláticas e consequentemente um bom tratamento e prescrição medica de 
antibióticos. OG: Avaliar a frequência e a susceptibilidade das principais bactérias causadoras de 
infecção urinária no município de Presidente Prudente, de outubro de 2013 a agosto de 2014. OE: 
Identificar os agentes etiológicos mais frequentemente isolados em pacientes do SUS atendidos 
no laboratório de analises clínicas da UNOESTE. Avaliar o perfil de sensibilidade aos 
antimicrobianos de bactérias isoladas em urocultura.  O trabalho trata-se de um estudo 
epidemiológico retrospectivo e transversal, onde o estudo será realizado por meio de coleta de 
dados do Laboratório de Analises Clinicas da UNOESTE, sendo incluído no presente estudo todos 
os resultados positivos para urocultura. Sendo excluídos os resultados que por algum motivo não 
foram concluídos no laboratório da UNOESTE, exames em duplicata, ou seja, exames do mesmo 
paciente e com laudo idêntico dentro do período de estudo. O projeto foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos pelo protocolo 2012.            
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Os prebióticos são compostos não digeridos por enzimas, sais e ácidos produzidos pelo organismo, 
mas seletivamente fermentados pelos microrganismos do trato gastrintestinal que podem estar 
presente nos ingredientes da dieta ou adicionados a ela através de fontes exógenas concentradas. 
Os principais prebióticos presentes no mercado são a base de oligossacarídeos, podendo ser 
citados: mananoligossacarídeos (MOS) e frutoligossacarídeos (FOS). Nesse contexto, os prebióticos 
têm sido usados com a finalidade de estimular o desenvolvimento das Bifidobacterium e dos 
Lactobacillus, as quais são conhecidas pela grande capacidade de produzirem ácidos láctico e 
acético. A maior produção desses ácidos suprime a atividade de bactérias putrefativas e reduzem 
a formação de produtos tóxicos da fermentação, tais como amônia, aminas e nitrosaminas. Essas 
ações são responsáveis pela proliferação de bactérias benéficas. Um dos prebióticos mais 
pesquisados é o mananoligossacarídeo (MOS), que é derivado da parede celular de Saccharomyces 
cerevisiae. Desse modo, o presente estudo tem como justificativa avaliar a ação dos prebióticos 
Bio-MosTM (mananoproteinas, manose e glicose), ActigenTM (mananoproteina a-1,3 e fração 
ativa a-1,6 derivada de mananoligossacarideo) e ImmunoWallTM (ß-glucano e 
mananoligossacarideo), adicionados à dieta para verificar qualquer alteração na flora bacteriana 
intestinal (incidência das bactérias Lactobacillus, Bifidobacterium e Escherichia coli) de ratos da 
linhagem Wistar. Determinar a variação na incidência de Lactobacillus, Bifidobacterium e 
Escherichia coli em ratos albinos da linhagem Wistar frente a uma dieta alimentar suplementada 
com os prebioticos Bio-MosTM, ActigenTM e ImmunoWallTM  Serão utilizados 40 ratos machos 
jovens, com 21 a 25 dias (45 a 50 g), divididos em quatro grupos experimentais com 10 animais 
cada os quais serão mantidos durante 63 dias em gaiolas individuais: Grupo Controle = dieta basal; 
Grupo Bio-Mos = dieta basal incorporada com 1g de Bio-MosTM por kg da dieta; Grupo Actigen = 
dieta basal incorporada com 0,4g de ActigenTM por kg da dieta; Grupo ImmunoWall = dieta basal 
incorporada com 1g de ImmunoWallTM por kg da dieta. As dietas sólidas e hídricas serão 
fornecidas ad libitum durante o período experimental. Serão coletadas amostras de fezes em cinco 
momentos: M1: no dia zero, M2: 14 dias após o início do experimento, M3: 28 dias após o início 
do experimento, M4: 42 dias após o início do experimento e M5: 56 dias após o início do 
experimento, através da contagem das bactérias Lactobacillus, Bifidobacterium e Escherichia coli. 
As contagens bacterianas relativas a cada microrganismo serão comparadas entre os grupos 
estudos, dentro de cada momento, com o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Para comparar 
as contagens bacterianas entre os momentos, dentro de cada grupo, será utilizado o teste não 
paramétrico de Friedman. Será adotado nível de 5% de significância para todas as 
comparações            
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As Escherichia coli associadas à infecção intestinal, são conhecidas como E. coli diarreiogênicas 
que hoje podem ser classificadas em seis categorias reconhecidas, levando em consideração seus 
mecanismos de virulência específicos, as manifestações clinicas, sorotipos O:H e aspectos 
epidemiológicos. Dentre as E. coli diarreiogênicas, as E. coli enteropatogênicas (EPEC) são as 
principais causas de diarreia em crianças de até 5 (cinco) anos de idade em países em 
desenvolvimento. A principal característica na patogenese das EPEC é a formação de uma lesão 
histopatologica denominada de lesão "attaching e effacing" (A/E)que se caracteriza pela 
destruição das microvilosidades do intestino e formação de um pedestal no sitio da bactéria 
aderida. As EPEC podem ser classificadas em típicas e atípicas dependendo dos fatores de 
virulência encontrados nessas amostras. As EPEC típicas apresentam o gene eae que codifica para 
a proteína de membrana externa intimina e o gene bfpA que codifica para a subunidade estrutural 
da pilina da fimbria "bundle forming pilus" BFP. Uma das principias diferenças entre os fatores de 
virulência de EPEC típica e atípica é a ausência do plasmidio EAF nas ultimas e a presença desse 
plasmidio nas amostras de EPEC típicas. Uma das principais características desse projeto sera a 
determinação das amostras de EPEC em tipicas e atipicas, isoladas da região de Presidente 
Prudente. A informação aqui obtida servira de bases para a implantação de medidas profiláticas 
contra esse importante patógeno. Este estudo tem como objetivo identificar amostras de EPEC 
típicas e atípicas através da identificação dos genes eae e bfpA pela técnica da reação da 
polimerase em cadeia (PCR) dentre 60 amostras de E. coli diarreiogênicas isoladas de crianças com 
diarreia que foram atendidas no Hospital Regional de Presidente Prudente no período do segundo 
semestre de 2013. As reações de PCR, para amplificar os genes de bfpA e eae, serão realizadas de 
acordo com a metodologia descrita por Gunzburg et al., (1995) e Paton & Paton, (1998) e serão 
realizadas com os seguintes primers: Bfp A 5' AAT GGT GCT TGC GCT TGC TGC 3' FORWARD 5' GCC 
GCT TTA TCC AAC CTG GTA 3' REVERSE Produto amplificado igual a 324pb. eae 5' GAC CCG GCA 
CAA GCA TAA GC 3' FORWARD 5' CCA CCT GCA GCA ACA AGA GG 3' REVERSE Produto amplificado 
igual a 384pb. As amostras que amplificarem o fragmento de 384pb correspondente ao gene eae 
serão serão identificadas como EPEC, e aquelas que amplificarem o produto de 324pb 
correspondentes ao gene bfpA serão diferenciadas em EPEC típicas, uma vez que as atípicas não 
apresentam a o gene bfpA.        UNOESTE     
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O Mycobactetium tuberculosis é o principal agente etiológico da tuberculose (TB), sendo 
responsável pela infecção de um terço da população mundial, cerca de dois bilhões de pessoas. O 
diagnóstico presuntivo da TB pulmonar se faz pelos dados clínicos e radiológicos e a confirmação 
do diagnóstico é obtida pela baciloscopia e/ou cultura. Apesar da cultura ser considerada o padrão 
ouro de diagóstico para a TB, apresentando alta sensibilidade, tem como principal desvantagem a 
demora na definição do diagnóstico e como a tuberculose é letal sem tratamento, uma rápida 
diferenciação entre o M. tuberculosis e as micobactéiras não tuberculosas (MNT) seria essencial 
para a condução de um tratamento adequadado. Alguns estudos tem avaliado a utilidade de se 
detectar o fator corda para a iden¬tificação presuntiva da TB, já que a maioria das espécies de 
MNT não apresenta essa caracterís¬tica, acelerando a identificação do M. tuberculosis e os testes 
de suceptibiidade à drogas. O objetivo deste estudo será padronizar a detecção do fator corda 
para a identificação presuntiva do Mycobacterium tuberculosis no laboratório de microbiologia da 
Univerdade do Oeste Paulista - UNOESTE. Para isso, iremos avaliar a presença do fator corda em 
esfregaços micobacterianos corados pela técnica de Ziehl-Neelsen e comparar os resultados 
obtidos para detecção do fator corda no laboratório de microbiologia da Univerdade do Oeste 
Paulista - UNOESTE com os obtidos no Instituto Lauro de Souza Lima para identificação presuntiva 
do Mycobacterium tuberculosis. Esperamos assim incorporar a detecção do fator corda em 
projetos futuros a serem realizados na UNOESTE.  Padronizar a detecção do fator corda para a 
identificação presuntiva do Mycobacterium tuberculosis no laboratório de microbiologia da 
Univerdade do Oeste Paulista - UNOESTE. Esfregaços de amostras micobacterianas provenientes 
de cultura e corados pela técnica de Ziehl-Neelsen serão gentilmente cedidos pela Dra. Ida Maria 
Foschiani Dias Baptista do Instituto Lauro de Souza Lima.A presença do fator corda será 
considerada positiva se forem encontradas formação de cordas com feixes apertados, constituída 
de bacilos alinhados paralelamente, lado a lado, ao longo do eixo central da corda.A avaliação da 
presença do fator corda será interpretada por dois participantes da pesquisa que não possuem 
informações sobre a idenficiação prévia da micobactéria, realizada no Instituto Lauro de Souza 
Lima.Os resultados obtidos no laboratório de microbiologia da Univerdade do Oeste Paulista - 
UNOESTE serão comparados com os obtidos no Instituto Lauro de Souza Lima para averiguar a 
interpretação adequada da presença do fator corda nos esfregaços.Esperamos assim incorporar a 
detecção do fator corda em projetos futuros a serem realizados na UNOESTE.        Unoeste.     
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As infecções do trato urinário(ITU) é a mais comum das infecções e de grande prevalência na 
clínica médica, acomete principalmente uma subpopulação especifica que incluem crianças, 
mulheres ,idosos, pacientes com cateteres, doenças infecciosas e de base. A maioria dessas 
infecções são causadas por bactérias principalmente da família Enterobacteriaceae, sendo o 
agente etiológico principal envolvido a Escherichia coli uropatogênica (UPEC). A ITU necessita de 
um tratamento adequado, fazendo com que conhecimento da sensibilidade antimicrobiana 
constitua em alta importância para medidas profiláticas e consequentemente um bom tratamento 
e prescrição medica de antibióticos.  Este projeto tem como objetivo avaliar a prevalência e o 
perfil de resistência da bactéria E.coli em amostras de mulheres não hospitalizadas de um 
laboratório de analises clinicas de Presidente Prudente. Com esta finalidade serão avaliados os 
seguintes parâmetros: a prevalência de uroculturas positivas para E.coli, sua correlação com a 
faixa etária das mulheres estudadas e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos para a bactéria 
em estudo.  O trabalho trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo e transversal, onde o 
estudo será realizado por meio de coleta de dados do Laboratório de Analises Clinicas de 
Presidente Prudente, sendo incluído no presente estudo apenas amostras de mulheres maiores de 
15 anos e que apresentem exames positivos de urocultura , entende-se como urocultura positiva 
amostras nas quais se encontre resultado superiores a 100.000 unidade formadoras de colônia de 
E.coli por mililitro (UFC/ml). Sendo excluídos os resultados que por algum motivo não foram 
concluídos no laboratório , exames em duplicata, ou seja, exames do mesmo paciente e com laudo 
idêntico dentro de um período de quatro meses. A associação das variáveis classificadas será 
analisada através do teste de qui- quadrado (?²), e os resultados serão demostrados através de 
tabelas e gráficos. O nível de significância aplicado será considerado significativo quando p < 
0,05.            
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       As bactérias podem constituir a microbiota de diversos seres, incluindo o homem. Com o 
avanço tecnológico, o estresse causado aos seres, levou a necessidade de adaptação dos mesmos. 
No caso das bactérias, essa adaptação é perceptível em pouco tempo, uma vez que seu ciclo 
biológico é curto. Um desequilíbrio nas relações entre homens e bactérias, pode levar a problemas 
na integridade da saúde do hospedeiro, como infecções ambientais e hospitalares causadas por 
bactérias multirresistentes com índices crescentes nos últimos anos, manifestando-se com alta 
morbidade e mortalidade. Pesquisas recentes evidenciam que as bactérias demonstram um perfil 
de sobrevivência, não cultivo, em superfícies secas de modo a manter a sua virulência quando 
expostas a fluidos biológicos. O objetivo desse estudo foi documentar através de análises 
laboratoriais a capacidade de sobrevivência das principais bactérias de interesse médico em 
superfícies abióticas. Tendo o fluído biológico sangue permitido viabilidade por maior tempo. 
Palavras chave: bactéria, adaptação, multirresistência, fluído biológico, viabilidade.   UNOESTE, 
CAPES-PROSUP.  
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       Objetos do cotidiano podem ser importantes veículos para transmissão de microrganismos. 
Objetivamos estudar a ocorrência de microrganismos em teclados e mouses de computadores de 
uma instituição ensino superior. Swabs umedecidos com solução salina foram friccionados sob as 
superfícies dos teclados e mouses e utilizados para semear em meios de cultura específicos para 
isolamento de bactérias e fungos. Observamos um grande número de bactérias isoladas, 
principalmente dos gêneros: Staphylococcus ssp, Streptococcus spp, Enterococcus spp, 
Corynebacterium spp, Klebsiella spp, Escherichia ssp., entre outros bacilos gram negativos. 
Interessantemente, foram isolados cepas de Gardnerella spp e Legionella spp. Dentre os fungos, 
observamos 30 espécies de fungos diferentes, principalmente dos gêneros: Absidia sp, 
Acremonium sp, Aspergillus sp, Candida sp, Fusarium sp, Geotrichum sp, Malassezia sp, 
Microsporum sp, Pinicillum sp, Rhodotorula sp, Trichoderma sp, Trichophyton sp e Tricosporum 
sp. Deste modo, concluímos que estes objetos podem ser importantes veículos de transmissão de 
microrganismos para seres humanos. 

 


