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As bactérias são parte integral e incondicional da vida na terra. Muitas bactérias são inofensivas, 
no entanto, atualmente, um número considerável de microrganismos desenvolve resistência aos 
antimicrobianos convencionais sendo inevitável e irreversível. (SANTOS, 2004). A resistência 
bacteriana se dá através do desenvolvimento de defesas relativas aos antibióticos quando estes 
são usados de forma indiscriminada. (SILVEIRA, 2006). A presente pesquisa apresenta uma 
reflexão sobre a problemática de tal disseminação em ambiente hospitalar, que tem intensificado 
estudos na busca de viabilizar, junto aos profissionais de saúde, o uso correto e eficaz das medidas 
de controle da infecção hospitalar como: a lavagem das mãos e conscientização da importância do 
uso prudente de antibióticos como medida para minimizar o aparecimento de bactérias 
antibiótico-resistentes neste ambiente. (SANTOS, 2004). Este trabalho tem por objetivo analisar à 
resistência bacteriana, seus mecanismos de ocorrência, estratégias e prevenção para um controle 
efetivo da disseminação da mesma em ambiente hospitalar. Este trabalho de pesquisa trata-se de 
uma revisão de literatura baseado em artigos publicados em bases de dados direcionados como: 
Bibliografia Médica (MEDLINE®) e a Biblioteca Científica Eletrônica Virtual (SciELO), referente aos 
anos de 2004 a 2017. Os descritores utilizados foram: resistência bacteriana a antibióticos, 
controle de infecção hospitalar e bactéria resistente.  O estudo demonstra que a resistência 
bacteriana pode ser disseminada pela introdução de microrganismos resistentes em uma 
população, por um paciente ou objeto. Em ambiente hospitalar as bactérias ganham mobilidade e 
acessibilidade aos seres humanos por meios das mãos, roupas dos profissionais de saúde, 
instrumentação, ou através da comida (OLIVEIRA, 2008). As UTIs hospitalares apresentam-se como 
os setores mais críticos, devido a aspectos físicos que favorecem a disseminação de patógenos 
somada à presença dos pacientes em cuidados intensivos com maior risco para aquisição de 
infecções. (OLIVEIRA, DAMASCENO, 2010). A pesquisa evidência um aumento na disseminação de 
microrganismos resistentes em ambiente hospitalar, devido ao uso irracional de antibióticos e 
falhas e negligências dos profissionais de saúde, em relação as medidas de controle de infecção 
hospitalar (como a lavagem das mãos), aumentando assim, a chance de uma infecção hospitalar 
em pacientes susceptíveis. Observando os estudos acreditamos na necessidade urgente do 
controle da resistência bacteriana, pois tal disseminação se tornou um problema mundial de 
saúde pública, diante disso é necessário estratégias de prevenção e controle a partir de uma 
análise da literatura (SANTOS, 2004).         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
196 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Biológicas  

Microbiologia    

 
 

AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESCHRICHIA COLI NA MICROBIOTA INTESTINAL DE RATTUS 
WISTAR SUBMETIDOS AO FUMO PASSIVO SUPLEMENTADOS COM PREBIÓTICOS.  

 
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS SILVA  

ROGERIA KELLER  
HERMANN BREMER NETO  

 
A integridade da microbiota intestinal é essencial para homeostasia do organismo e para sua 
manutenção a suplementação com prebióticos e probióticos tem papel fundamental. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar alterações de massa populacional de bactérias dos gêneros Escherichia 
coli, Bifidobacterium e Enterococcus spp na microbiota intestinal de Ratos submetidos ao fumo 
passivo e a suplementação de prebióticos e probióticos incorporados a dieta basal. Testou-se em 
20 ratos Wistar machos jovem, com 45 -50g de peso corporal, divididos em quatro grupos de 
acordo com a suplementação recebida em associação a dieta basal e a exposição a fumaça do 
cigarro, contendo 05 ratos em cada grupo. Os grupos de tratamento foram: Grupo Controle (GC)= 
dieta basal; Grupo Controle Tabagista (GCT) = dieta basal com exposição ao tabagismo; Grupo 
Prebiotico (GP) = dieta basal incorporada com 1g de Immunowall® por kg da dieta; Grupo 
Prebiotico Tabagista (GPT) = dieta basal incorporada com 1g de ImmunowallTM por kg da dieta 
com exposição ao tabagismo. Os animais foram mantidos em caixas fechadas e expostos a fumaça 
duas vezes por dia 30 minutos de manhã e 30 minutos a tarde por um período de 95 dias. Os 
dados obtidos foram comparados entre si e a análise estatística foi realizada através do teste não 
paramétrico de Kruklla- Wallis. As amostras de DNA fecal foram analisadas para quantificação do 
gene 16rDNA através de PCR em tempo real para o gênero Escherichia coli. Os resultados deste 
estudo revelaram diminuição significativa (p < 0,05), no grupo de animais suplementados com 
prebióticos, da população de Escherichia coli na microbiota intestinal de ratos expostos e não 
expostos a fumaça do cigarro. O comportamento da E. coli na presença de prebióticos é descrita 
na literatura como através de receptores semelhantes aos expressos pelas células do hospedeiro. 
A fibra prebiótica liga-se a superfície do micro-organismo saturando seus receptores, dessa forma, 
este não se adere a mucosa intestinal, sendo assim excretado. A diminuição da população de E. 
coli sob a administração de prebióticos também foi observada no trabalho de Tran (2014) onde o 
mesmo estudou infecções intestinais em suínos bem como os efeitos de alguns prebióticos sobre a 
Salmonella e Escherichia coli patogênica. Assim, também é descrito na literatura como mecanismo 
de ação dos prebioticos, a estimulação da proliferação de bactérias lácteas no lúmen, e estas 
tendem a formar um biofilme sobre o epitélio intestinal, impedindo dessa forma a adesão dos 
microrganismos patogênicos.  Portanto, o efeito do prebiotico sobre a população de E. coli, 
descrita na literatura, foi verificada neste trabalhado, confirmando o seu mecanismo de ação 
sobre a diminuição de patógenos na microbiota intestinal.     FAPESP 2015/24261-3     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
197 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Biológicas  

Microbiologia    

 
 

CONTAMINAÇÃO BACTERIANA EM HEMOCOMPONENTES  
 

JULIANA SOARES MALTA CABRAL  
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI  

SUELI ZAGO  
CÉLIA DOS SANTOS SILVA  

 
A prática de transfusão sanguínea é fundamental para a perda de sangue ou anemia de pacientes, 
mas não deixa de apresentar os seus riscos. A contaminação bacteriana pode estar presente em 
qualquer hemocomponente e é uma das principais reações transfusionais, onde se classifica com 
reação imediata, aquela que ocorre durante a transfusão ou em até 24 horas. A presente pesquisa 
apresenta uma reflexão para os cuidados necessários que previnem este tipo de contaminação. 
Assepsia adequada durante a coleta da doação, manipulação adequada no ato da infusão, 
detecção de bacteremia do doador na triagem clínica e estocagem adequada dos 
hemocomponentes são essenciais para a segurança e qualidade do produto.   Este trabalho tem 
por objetivo analisar a reação transfusional por contaminação bacteriana. Verificar a importância 
do controle de qualidade de hemocomponentes e assepsia durante o procedimento de coleta de 
sangue.  Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, 
monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O estudo bibliográfico 
demonstrou que a transfusão de sangue e hemocomponentes com presença de bactérias de 
significado clínico relevante, em determinadas concentrações, pode levar a um quadro de sepse e 
até óbito (SALLES,2014).   A pesquisa evidencia a necessidade de esclarecer a importância de uma 
transfusão sanguínea segura, destacando a qualidade nas triagens clínica e sorológica de doadores 
de sangue, assepsia durante o procedimento e cuidados no fracionamento e armazenamento de 
hemocomponentes,(TEIXEIRA, 2011). Acreditamos com esta pesquisa apresentar a relevância aos 
eventos adversos à transfusão do sangue que podem ser graves o bastante para colocar a vida do 
paciente em risco. Por isso a importância do emprego de técnicas adequadas para a preparação de 
cada hemocomponente, atentando principalmente para condições e temperaturas adequadas de 
armazenamento.         
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O tema articulador tem em vista elucidar a produção de cerveja, que é um processo que envolve 
diversas atividades microbiológicas e reações químicas, desde a conversão biológica de materiais 
naturais até a estabilidade na embalagem do produto (CARVALHO,2007). A presente pesquisa 
apresenta uma reflexão referente a alguns métodos específicos que são utilizados para detectar os 
microrganismos deteriorantes da cerveja, visando controlar a sua contaminação. Este trabalho 
tem por objetivo o estudo em busca de conhecer quais os principais contaminantes 
microbiológicos no processo de fabricação de cervejas. Esta pesquisa trata de uma abordagem 
qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus 
autores. O estudo bibliográfico demonstrou que a cerveja é uma bebida carbonatada de baixo teor 
alcóolico, preparada a partir da fermentação de malte de cevada, lúpulo e água. E algumas 
bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e leveduras selvagens são capazes de crescer no mosto, 
malte e na própria cerveja conferindo características indesejáveis (DRAGONE,2008).  A pesquisa 
evidencia que ainda que a cerveja constitua um ambiente microbiológico estável, algumas 
espécies de microrganismos são capazes de se multiplicar nesta bebida, resultando em um 
produto de má qualidade, com problemas de turbidez, estabilidade da espuma e sabores e aromas 
desagradáveis (CASTRO,2014). Acreditamos com esta pesquisa apresentar à relevância de alguns 
processos que são realizados para delinear os pontos suscetíveis a contaminação microbiológica, 
suas causas e consequências, buscando estratégias para minimizar tal problema. O controle para a 
contaminação é de grande interesse econômico para a indústria e para o consumidor.         
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem ocorrido um aumento gradativo na 
expectativa de vida mundial, transformando a população idosa em cerca de um quinto da 
população total, devido a esse fato a preocupação com a saúde dessa porção está aumentando. O 
número de infecções em idosos é grande e um dos agentes prevalentes nesses casos é o 
Staphylococcus aureus, que é uma bactéria do tipo coco gram positivo, arredondada com arranjo 
em formato de "cacho de uva", possui cápsula de polísacarrideos, não são formadores de esporos 
e são anaeróbios facultativos, o S. aureus causa diversas infecções humanas desde simples 
foliculites até bactéremias. Detectar a presença de S. aureus, a suscetibilidade aos antimicrobianos 
e a capacidade de produção de biofilme em amostras isoladas de moradores de uma Casa de 
Repouso de Presidente Prudente/SP. Foram coletadas amostras da fossa nasal de 30 pacientes 
idosos internados no Lar São Rafael de Presidente Prudente/SP, com idades acima de 65 anos. As 
amostras coletadas foram congeladas a -70ºC em caldo nutriente contendo 10% de glicerol. Foram 
realizados teste para a identificação de S.aureus e depois verificado a formação e produção de 
biofilme. Das 33 amostras coletas, 10 delas foram identificadas e confirmadas como sendo 
Staphylococcus aureus. Ou seja 30,3% das amostras coletadas.Dessas amostras 4 (40%) eram 
mulheres e 6 (60%) homens. Quanto à resistência aos antimicrobianos, 50% das amostras 
apresentaram resistência a eritromicina, 10% resistência à cefotaxim e 20% apresentaram 
resistência à clindamicina. Já quanto a oxacilina 30% das amostras demonstraram ser resistentes à 
esse antimicrobiano. Nenhuma amostra mostrou resistência à vancomicina, a levofloxacina e a 
linezolina sendo 100% delas sensíveis a esses antimicrobianos. Pacientes acima dos 60 anos de 
idade apresentam maior suscetibilidade a processos infecciosos desencadeados pelos mais 
diversos agentes etiológicos. Assim o estudo realizou a coleta das fossas nasais de idosos, 
moradores no lar de repouso. Este estudo mostrou que das 34 amostras colhidas das fossas nasais 
de idosos, foram identificadas 10 amostras com a bactéria Staphylococcus aureus, bactéria 
oportunista, que habita fossas nasais e tem grande poder de disseminação no ambiente. 
Oferecendo assim grande risco de infecção para os mesmos. A detecção da resistência a 
antimicrobianos por S.aureus foi testada em oito tipos deferentes de antimicrobianos, o mais 
resistente foi a Eritromicina sendo 50% e 10% resistente a Meticilina. Conclui-se que os fatores de 
virulência são de extrema importância, sendo atualmente a resistência bacteriana uma 
preocupação a nível mundial, principalmente para aqueles que apresentam maior risco de 
infecção, sendo necessário medidas profiláticas para evitar a disseminação dessas cepas 
patogênicas entre pacientes idosos, que são mais suscetíveis a infecções por esses 
microrganismos.    Unoeste     
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O tema referido é de extrema relevância para os ecossistemas, assim como outros recursos 
naturais como o ar e a água, sendo de fundamental importância para todos os seres vivos, 
passando a apresentar um crescente entendimento, para o adequado funcionamento do 
ecossistema e também para a segurança alimentar, proporcionando assim, um avanço 
populacional. A presente pesquisa apresenta uma observação bibliográfica o uso inadequado do 
solo, e de seus recursos que por sua vez, vem apresentando um declínio considerável em sua 
fertilidade, por conta do uso desordenado de fertilizantes químicos e agrotóxicos, utilizados para 
acelerar a produção de alimentos, dando origem assim, a áreas degradadas. Este trabalho tem por 
objetivo abordar através de uma análise bibliográfica a importância do solo e os fatores 
relacionados á sua poluição, expondo os reflexos da ação humana. Este trabalho de pesquisa trata 
de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e 
opiniões de seus autores. O estudo bibliográfico vem mostrar que o uso desordenado do solo por 
meios de fertilizantes e agrotóxicos vem interferindo diretamente no crescimento populacional, 
fazendo com que o solo fique cada fez mais fraco perdendo suas propriedades, como 
consequências afetando o crescimento populacional (CORDEIRO, 2004). A pesquisa evidencia a 
necessidade de conhecer as reais funções do estudo sobre a qualidade do solo, pois o mesmo vêm 
aumentando consideravelmente, pois ele passa a ser uma importante ferramenta para a 
manutenção da vida na Terra (SANCHEZ, 2009). Acreditamos com esta pesquisa apresentar as 
consequências geradas pela poluição desse recurso sobre a população, sendo este, responsável 
por interagir, diretamente, na saúde da população e com isso, seu equilíbrio e preservação 
tornam-se fundamentais para nossa sobrevivência.         
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A Vigilância Sanitária é responsável pela coordenação do Programa de Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Humano - PRO-ÁGUA e pela garantia do fornecimento desta com qualidade 
para a população do Estado de São Paulo. As águas distribuídas para abastecimento público 
precisam atender o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria n° 2.914/2011 do Ministério 
da Saúde, visando não expor as pessoas a riscos de doenças por veiculação hídrica, como é o caso 
da presença de bactérias Escherichia coli.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade 
microbiológica da água tratada destinada ao abastecimento público nas cidades turísticas da 
região de Presidente Prudente - SP, durante o período de janeiro/2016 a junho/2017. A partir da 
técnica de Presença/Ausência utilizando o substrato cromogênico Collilert®, estabelecido pelo 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22 ed., 2012. Alíquotas de 100 
mL de amostra foram homogeneizadas com o substrato e incubadas a 35 ± 0,5°C por 24 horas. As 
análises foram realizadas no Centro de Laboratório Regional Instituto Adolfo Lutz de Presidente 
Prudente-V. De acordo com a legislação vigente, o padrão de potabilidade determina a ausência 
de E. coli. Dentre as 849 amostras analisadas e obtidas dos municípios de Martinópolis (162), 
Panorama (154), Presidente Epitácio (190), Rancharia (162) e Teodoro Sampaio (181), observou-se 
a presença de coliformes totais em 52 amostras (6%) e 04 (quatro) amostras (0,5%) a presença de 
E. coli. Os municípios com resultados insatisfatórios foram Martinópolis e Panorama com 01 (uma) 
e 03 (três) amostras positivas para E. coli, respectivamente. O município de Rancharia destacou-se 
por não apresentar amostras com contaminação durante o período analisado.   Os resultados 
apontam que apesar da cloração realizada pelos municípios ou órgão responsável pelo 
saneamento básico, ainda podem ocorrer contaminação microbiológica em água tratada. Além de 
fornecer água com qualidade para os habitantes em geral, os municípios avaliados necessitam de 
uma vigilância maior, pois apesar da baixa incidência da bactéria em questão, acolhem com 
frequência muitos turistas. Além disso, a bactéria E. coli indica contaminação fecal e pode ser 
responsável por gastroenterites. Por isso, enfatizamos a importância do PRO-ÁGUA que colabora 
para a promoção e proteção da saúde da população do estado de São Paulo.         
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Os micro-organismos multirresistentes (MR) tornam-se mais preocupantes em Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), sobretudo em pacientes internados em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), devido a esses pacientes apresentarem risco elevado de desenvolver 
infecções. Dentre os micro-organismos classicamente descritos como causadores de IRAS, 
podemos destacar o grupo "ESKAPE", (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa e espécies de Enterobacter). São 
assim agrupados por possuírem a habilidade de "escapar" dos antimicrobianos (do inglês, escape). 
A presença desses micro-organismos em ambiente de UTI gera preocupação, pois uma quebra do 
protocolo de prevenção de transmissão de agentes infecciosos de ambiente hospitalar dos 
profissionais desse setor podem contaminar os pacientes, predispondo-os a infecções. O objetivo 
deste trabalho foi pesquisar a presença de bacilos Gram-negativos do grupo ESKAPE (Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa e espécies de Enterobacter), do 
ambiente da UTI do HR-PP, que apresentaram multirresistência aos antimicrobianos. Swabs foram 
coletados dos 40 leitos de UTI do HR-PP e os bacilos Gram-negativos foram cultivados e 
identificados segundo metodologia validada. Os testes de sensibilidade aos antimicrobianos e 
detecção dos mecanismos de resistência foram realizados segundo preconizado pelo CLSI 
(2015). Acinetobacter baumannii foi isolado de 6 leitos da UTI adulto (L29, L32, L33, L36, L39 e 
L40), todos apresentando resistência aos antimicrobianos da classe dos carbapenêmicos. Klebsiella 
pneumoniae foi isolada também de 6 leitos da UTI adulto (L31, L32, L33, L37, L38 e L40), 
entretanto, somente 2 isolados apresentaram resistência aos carbapenêmicos (L31 e L33) e 1 
isolado (L38) apresentou teste positivo para detecção de ?-lactamases de espectro estendido 
(ESBLs). Já Pseudomonas aeruginosa foi isolada de um único leito (L28), mas apresentou 
sensibilidade a várias classes de antimicrobianos. Não foram isoladas espécies de Enterobacter. A 
presença desses micro-organismos no ambiente de leito de UTI pode predispor os pacientes, 
acompanhantes e funcionários a uma infecção. Assim, ressalta-se a importância de estudos 
moleculares para se avaliar a diversidade genética desses isolados, assim como confirmação 
genotípica das espécies isoladas e resistência aos antimicrobianos. Os dados contribuirão para 
adoção de práticas e protocolos mais eficazes, garantindo a saúde dos pacientes, acompanhantes 
e funcionários.    UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista.     
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A resistência aos antimicrobianos, atualmente, tem-se mostrado uma grande ameaça global, onde 
micro-organismos multirresistentes (MR), tornam-se mais preocupantes em Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) sobre tudo em pacientes internados em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), devido a esses pacientes apresentarem risco elevado de desenvolver 
infecções. Dentre os micro-organismos classicamente descritos como causadores de IRAS, 
podemos destacar o grupo "ESKAPE", (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa e espécies de Enterobacter). São 
assim agrupados por possuírem a habilidade de "escapar" dos antimicrobianos (do inglês, escape). 
A presença desses micro-organismos em ambiente de UTI gera preocupação, pois uma quebra do 
protocolo de prevenção de transmissão de agentes infecciosos de ambiente hospitalar dos 
profissionais desse setor podem contaminar os pacientes, predispondo-os a infecções. O objetivo 
deste trabalho foi pesquisar a presença de cocos Gram-positivos do grupo ESKAPE (Enterococcus 
faecium e Staphylococcus aureus), do ambiente da UTI do HR-PP, que apresentaram 
multirresistência aos antimicrobianos. Swabs foram coletados dos 40 leitos de UTI do HR-PP e os 
cocos Gram-positivos foram cultivados e identificados segundo metodologia validada. Os testes de 
sensibilidade aos antimicrobianos e detecção dos mecanismos de resistência foram realizados 
segundo preconizado pelo CLSI (2015). Foram isolados 28 Staphylococcus spp. (10 na UTI neonatal, 
4 na UTI coronariana e 14 na UTI adulto), sendo 19 (68%) resistentes à oxacilina. Staphylococcus 
aureus estava presente em 13 leitos (1 UTI neonatal, 6 UTI coronariana e 6 UTI adulto), sendo 7 
(54%) resistente à oxacilina. Dos 14 Enterococcus spp. isolados, nenhum apresentou resistência 
aos glicopeptídeos (vancomicina e teicoplanina). A presença desses micro-organismos no 
ambiente de leito de UTI pode predispor os pacientes, acompanhantes e funcionários a uma 
infecção. Assim, ressalta-se a importância de estudos moleculares para se avaliar a diversidade 
genética desses isolados, assim como confirmação genotípica das espécies isoladas e resistência 
aos antimicrobianos. Os dados contribuirão para adoção de práticas e protocolos mais eficazes, 
garantindo a saúde dos pacientes, acompanhantes e funcionários.    UNOESTE - Universidade do 
Oeste Paulista.     
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INTRODUÇÂO O conjunto de microrganismos em uma determinada superfície e a resultante 
formação do biofilme são estratégias desenvolvidas pelas bactérias para se protegerem de algo 
que podem prejudica-las.As bactérias em biofilme podem causar sérios problemas na área médica 
devido ao fato de serem resistentes aos antimicrobianos.Desta forma dificultam o tratamento 
médico, principalmente de pacientes com baixa imunidade e recém-nascidos; como consequência 
desta contaminação aumenta-se a taxa de mortalidade.Por estas razões os biofilmes bacterianos 
são considerados um importante problema de saúde pública.Sendo assim as medias de profilaxia 
de forma a evitar contaminação incluem higienização de todos os materiais relacionados ao 
biofilme bem como a higienização dos profissionais responsáveis pela manipulação desses 
objetos.No entanto medidas profiláticas relacionadas ao uso de antimicrobianos devem ser 
evitados de maneira a não agravar a resistência antimicrobiana destas bactérias.Portanto 
conhecer os mecanismos envolvidos na formação do biofilme é de extrema importância, pois irá 
reforçar formas de prevenção e controle, de maneira que possamos erradica-los de forma efetiva. 
Assim, o presente estudo teve por finalidade identificar à presença de Staphylococcus epidermidis 
em biofilme nos moradores de uma Casa de Repouso de Presidente Prudente. O presente estudo 
teve por finalidade identificar à presença de Staphylococcus epidermidis em biofilme nos 
moradores de uma Casa de Repouso de Presidente Prudente. Coletamos amostras de swabs nasais 
de 70 pacientes idosos, que em seguida foram identificados para a detecção de S. epidermidis 
através da coloração de GRAM, teste de catalase e coagulase e provas bioquímicas.Em seguida foi 
realizada a determinação da suscetibilidade aos antimicrobianos pela técnica de disco-difusão, 
utilizando os antibióticos: Oxacilina, Cefoxitina, Clindamicina, Eritromicina, Vancomicina, 
Levofloxacina, e Linezolida.Desta forma, a produção do biofilme foi verificada em Àgar Vermelho 
do Congo e no teste de aderência em Tubos de Borosilicato. Foram observados que os 
S.epidermidis, possuem formação de biofilme e em mais de 50% dos identificados, bem como 
resistência a antibióticos, chegando a casos de ser resistente a pelo menos cinco dos sete 
antibióticos apresentados, o que revela alto fator de virulência e resistência. Os resultados nos 
mostraram os alguns idosos são portadores de S. epidermidis resistentes e formadores de biofilme 
que podem ser facilmente disseminadas para outros idosos residentes nesse local, determinando 
a importância do conhecimento e adoção de medidas de preventivas. Os dados obtidos serão 
retornados para os responsáveis pelo Lar São Rafael, para conhecimento da condição de 
portadores de S. epidermidis e seus fatores de virulência e resistência, para possíveis medidas de 
prevenção e tratamento em caso de infecções causadas por essas bactérias.    Unoeste     
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Staphylococcus aureus é considerado um patógeno oportunista e está frequentemente associado 
às infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar. As infecções causadas por S. 
aureus podem ser agravadas quando essas bactérias apresentam resistência aos antimicrobianos 
utilizados no tratamento dessas doenças. No ambiente hospitalar, os profissionais de saúde estão 
sujeitos à colonização por S. aureus, na condição de portadores, disseminadores e responsáveis 
por possíveis surtos de infecção. O Programa Saúde da Família (PSF), atualmente definido como 
Estratégia Saúde da Família (ESF), tem por finalidade atender as demandas de saúde da população 
que necessite de um tipo de cuidado menos complexo e podem incluir profissionais colonizados 
por S. aureus. Assim esse trabalho propõe a detecção e caracterização de S. aureus resistentes à 
meticilina isolados de profissionais de saúde atuantes em unidades do Estratégia Saúde da Família 
(ESF) de um Município do Oeste Paulista.  Detecção e caracterização de MRSA isolados de 
profissionais de saúde em unidades ESF de um Município do Oeste Paulista.  Serão coletadas 
amostras provenientes das fossas nasais de profissionais da saúde pertencentes ao Estratégia 
Saúde da Família (ESF) na cidade de Pirapozinho/SP. Antes de realizar a coleta do espécime 
microbiológico, será aplicado questionário aos sujeitos da pesquisa. Após a coleta as amostras 
serão mantidas por 24 h a 37°C em caldo BHI para crescimento e posteriormente semeadas em 
Agar manitol para seleção de amostras de Staphylococcus. Após o crescimento das colônias, as 
amostras serão submetidas a coloração de GRAM, ao teste de catalase e coagulase para a 
diferenciação de S. aureus e ECN. As amostras obtidas serão congeladas a -70°C em caldo 
nutriente contendo 10% de glicerol. Em seguida será feita a determinação da susceptibilidade aos 
antimicrobianos pela Técnica de disco-difusão dos antimicrobianos em Agar (método Kirby-Bauer). 
Em seguida será feita a extração do DNA, posteriormente a detecção do gene mecA pela técnica 
de PCR e a determinação do SCCmec. Os dados serão submetidos a análises univariadas e 
multivariadas (por regressão logística). Na primeira fase (univariada), será utilizado o Teste de X2. 
Para a análise multivariada será construídos modelos de regressão logística, com inserção gradual 
de variáveis. O nível de significância para todos os testes será fixado em p < 0,05.       Fapesp 
(Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo)      
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As leveduras do gênero Candida spp., são patógenos oportunistas isolados das superfícies de 
mucosas de indivíduos normais. São bem adaptadas ao organismo humano, por isso podem 
colonizá-lo sem produzir sinais de doença em condições de normalidade fisiológica. Durante muito 
tempo, acreditava-se que apenas a espécie Candida albicans era capaz de causar doença no 
hospedeiro, hoje, no entanto, sabe-se que, outras leveduras são capazes, em condições especiais 
do hospedeiro, de causar diversas infecções. A patogenicidade das espécies de Candida spp. está 
associada a uma combinação de múltiplos fatores que contribuem para sua virulência, incluindo 
capacidade de produção de enzimas hidrolíticas danificadoras de tecidos, tais como, fosfolipases, 
proteinases, hemolisinas e coagulases. Avaliar a os fatores de virulência de amostras do gênero 
Candida coletadas das próteses dentárias de pacientes atendidos na clínica de odontologia da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Específicos: Avaliar a atividade proteolítica, fosfolítica, 
da hemolisina e a produção da coagulase das amostras do gênero Candida coletadas das próteses 
dentárias de pacientes atendidos na clínica de odontologia da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE). Serão estudadas amostras de Candida spp. coletadas de próteses dentárias de 
pacientes atendidos na clínica de odontologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) 
avaliadas no projeto "Prevalência e suscetibilidade ao fluconazol de amostras do complexo 
Candida parapsilosis coletados de indivíduos usuários de próteses removíveis" (Protocolo CPDI: 
1738 e Protocolo Plataforma Brasil: 20741113.7.0000.5515). A atividade enzimática será avaliada 
pela técnica da albumina bovina e da emulsão gema de ovo, a coagulase e produção de 
hemolisina, serão avaliadas pelos métodos de Yigit e Manns, respectivamente. A presença da 
enzima será observada pela formação de uma zona opaca de precipitação ao redor da colônia. A 
atividade enzimática (Pz) será obtida por meio da razão entre o diâmetro da colônia (dc) e o 
diâmetro da colônia somado ao da zona de precipitação (dcd) ou seja, Pz=dc/dcd. A análise da 
comparação de frequências será feita pelo Testes do c2 e exato de Fisher. A hipótese de nulidade 
será rejeitada para um nível de significância p menor ou igual a 0,05.       UNOESTE     
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A infecção do trato urinário (ITU) é reconhecida como uma das mais freqüentes infecções 
bacterianas do ser humano e sua origem pode ser comunitária ou hospitalar. Os agentes 
etiológicos, mais freqüentemente envolvidos com ITU são: a Escherichia coli, o Staphylococcus 
saprophyticus, espécies de Proteus e de Klebsiella e o Enterococcus faecalis. A presença dos 
fatores de virulência auxilia os micro-organismos a superar as defesas do hospedeiro favorecendo 
a sua colonização ou invasão do trato urinário. As estirpes de E. coli abrigam muitos genes que 
codificam vários fatores de virulência, o que contribui para aumentar a patogenicidade. Desta 
maneira, a avaliação da presença de genes virulentos em E. coli é uma ferramenta epidemiológica 
útil para se conhecer o perfil de E. coli predominante naquele ambiente.  O objetivo deste projeto 
é caracterizar molecularmente fatores de virulência em Escherichia coli isoladas de um laboratório 
clínico hospitalar.  Cerca de 100 amostras de E. coli isoladas de urina em um laboratório clínico 
hospitalar terão seu DNA extraído. A presença e ausência dos genes de virulência serão avaliados 
por meio da amplificação dos genes papC, flimH, fliC e kpsMTII com a reação da polimerase em 
cadeia. A presença e ausência dos fatores de virulência serão avaliados por meio da visualização 
dos produtos da PCR após eletroforese em gel de agarose. Os resultados deste trabalho serão 
compilados em gráficos e trabalhos e posteriormente serão analisados estatisticamente 
considerando nível de significância de 0,05.       Sistema Gestor de Pesquisa - Unoeste     
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Uma das grandes preocupações relacionada à saúde pública é a resistência bacteriana aos 
antimicrobianos e a forma a qual se dissemina entre a comunidade. A detecção de Staphylococcus 
aureus resistente à meticilina (MRSA) é um indicativo de resistência aos antimicrobianos beta-
lactâmicos, o que demonstra um déficit no tratamento dessas infecções, de forma que estes 
representam a maioria dos medicamentos utilizados no tratamento. Ainda existe a produção do 
biofilme que é um fator de virulência importante que dificulta ainda mais o tratamento e 
eliminação deste organismo no ambiente hospitalar. Na Estratégia Saúde da Família (ESF) os 
profissionais podem migrar de ambientes hospitalares para essas unidades. Assim estes podem 
ser colonizados por cepas de S. aureus de origem hospitalar multirresistente e por tanto serem 
disseminadores de S.aureus para a comunidade.  O presente trabalho visa detectar MRSA e 
determinar a produção de biofilme em Staphylococcus aureus isolados em profissionais de saúde 
pertencentes ao ESF.   As amostras utilizadas serão provenientes de Profissionais de Saúde de ESF 
da cidade de Pirapozinho/SP, coletadas em projeto anterior (PEIC Protocolo: 2895; Plataforma 
Brasil - CAAE: 50534015.4.0000.5515). Serão congeladas em caldo nutriente com 10% de glicerol a 
-70°C e as amostras serão semeadas em Agar manitol para seleção de amostras de Staphylococcus 
e após o crescimento das colônias, as amostras serão submetidas à coloração de GRAM, teste de 
catalase e coagulase para a diferenciação de S. aureus e ECN. O grau de resistência de S. aureus à 
oxacilina será utilizado o meio de triagem preparado com Agar Mueller Hinton adicionado de 6 
mg/ml de oxacilina e 4% de NaCl (CLSI, 2009). Para se preparar os inoculo utilizara meio de 
culturas em caldo BHI vindo da incubadora acondicionados por 24 horas e depois ajustadas a 
turbidez da escala 0.5 de McFarland. As linhagens serão semeadas na forma de spots sobre a 
superfície do Agar com o auxilio de swab estéril. As placas irão ser incubadas por 24h a uma 
temperatura de 35°C e a detecção de S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) será dada através 
do crescimento de no mínimo uma colônia na superfície do Agar. As amostras serão semeadas em 
Agar Vermelho Congo e após incubação das placas a 37ºC por 24-48 horas, colônias produtoras de 
biofilme apresentarão coloração negra. Para análise dos resultados obtidos será utilizado o Teste 
de X2. O nível de significância para todos os testes será fixado em p < 0,05.       UNOESTE     
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A bactéria Sphylococus aureus pertence à família dos gram positivos e é encontrada com 
frequência em fossas nasais e pele de pessoas imunocompetentes. Podem causar desde infecções 
comuns, a problemas mais sérios, como meningite e pneumonia. É uma bactéria com grande 
capacidade na formação de biofilmes, sendo uma grande questão de saúde pública e infecção 
hospitalar. Na constituição de biofilmes de S. Aureus estão envolvidos alguns genes na codificação 
de importantes substâncias, entre estes, especialmente, uma adesina polissacarídica pertencente 
ao operon ica, devido à sua função de adesão. É de grande importância à verificação da 
capacidade da formação destes biofilmes em amostras isoladas no ambiente hospitalar ou em 
profissionais da saúde que podem estar colonizados com esse microrganismo. Profissionais 
envolvidos em trabalhos como Estratégia Saúde da Família transitam entre o ambiente hospitalar 
e a comunidade podendo carregar essas bactérias e serem importantes disseminadores. O estudo 
visa detectar os genes icaA e icaD em S. Aureus colonizados em profissionais da saúde que 
trabalham em ESFs. 3.2 Objetivos Específicos . Identificação de S. aureus em amostras das 
cavidades nasais de profissionais de saúde . Detecção do gene icaA . Detecção do gene icaD Serão 
analisadas 20 S. aureus isoladas das cavidades nasais de 50 profissionais de saúde, as amostras 
foram isoladas de profissionais de saúde de 5 unidades diferentes do Estratégia Saúde da Família 
(ESF) do Município de Pirapozinho/SP. Para a extração do DNA bacteriano será utilizado o Kit 
Illustra (GE healthcare) que consistirá na digestão inicial das células de estafilococos com lisozima 
(10 mg/ml) e proteinase K (20 mg/ml).As reações de PCR para a detecção dos genes envolvidos na 
formação do Biofilme serão realizadas conforme os parâmetros descritos por Arciola et al (2005). 
A eficiência das amplificações será monitorada pela eletroforese da reação em gel de agarose 2% e 
corado com Saber Safe. Em todas as reações realizadas, serão utilizadas linhagens de referência 
internacional com controle positivo e negativo, S. epidermidis ATCC 35985 (produtora de biofilme) 
e S. epidermidis ATCC 12228.       UNOESTE     
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A terapia a laser de baixa potência (LBP) tem sido referida como um modulador do processo 
inflamatório, reduzindo dor, edema, infiltrado inflamatório, cicatrização do tecido e controle da 
hemorragia. A LBP, empregada como ação anti-inflamatória, regenerativa e analgésica, também é 
um importante recurso terapêutico de inibição do crescimento bacteriano, a partir de efeitos 
biomoduladores, nos comprimentos de onda de 660, 830 e 904nm, e densidade de energia (DE) 
entre 12 e 24 J/cm2. Protocolos de tratamentos bem definidos para laser terapia ainda não estão 
disponíveis, pelos diferentes lasers e parâmetros como, por exemplo, a potência, densidade de 
energia, comprimento de onda, orientação e distância de aplicação, além de energia total 
depositada, o que dificultam a reprodução e confiabilidade da LBP como um método eficaz na 
redução do crescimento bacteriano, fazendo-se necessários estudos para a padronização e 
elaboração de um protocolo para sua utilização.  Assim, o objetivo desse trabalho será investigar o 
efeito antimicrobiano da LBP nos micro-organismos: Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 
Candida albicans.  Serão aplicadas, através de laser Arseneto de Gálio (Endofthoton - KLD 
Biossistemas), DE por placa de petri de 7, 12 e 24J/cm2, correspondente aos tempos de aplicação 
de 5, 9 e 17 segundos, respectivamente. Isso dará uma densidade de potência (irradiância) de 
1,42W/cm2, e uma energia de radiação por ponto de 0,25, 0,45 e 0,85J, respectivamente as DE 
utilizadas. As energias utilizadas serão aplicadas nas distâncias definidas de: 0,5, 1,0 e 2,0 
centímetros da placa de Petri, para cada energia, em triplicata. Após serão incubadas (24h a 36 ºC) 
e contadas as unidades formadoras de colônias. Os dados serão tabulados e aplicados os testes 
estatísticos apropriados.       Unoeste     
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O gênero fúngico Cryptococcus é composto por leveduras capsuladas que apresentam capacidade 
de infectar e causar doença em uma larga variedade de hospedeiros, sendo C. neoformans e C. 
gattii as principais espécies patogênicas. Até o momento, poucos estudos sobre a criptococose e 
dados epidemiológicos foram desenvolvidos na área urbana da cidade de Presidente Prudente do 
estado de São Paulo. A contaminação da água, do solo e do ar, são os maiores problemas gerado 
pela agricultura intensiva. Os resíduos urbanos gerados pelas excretas de aves e ocos de árvores, 
podem alcançar diversos ambientes, promovendo a disseminação de leveduras patogênicas. O 
objetivo deste trabalho é determinar a prevalência de Cryptococcus spp. na área urbana; Isolar 
fungos do gênero Cryptococcus a partir de amostras de excretas de aves e ocos de árvores 
(Azadirachta; Cassia, Eucalyptus, Mangifera, Psiduim e Zizyphus) do entorno da área urbana na 
cidade de Presidente Prudente; Determinar o perfil de sensibilidade ao fluconazol das amostras 
isoladas; Investigar o efeito do bloqueio das proteínas Hsp90 frente à sensibilidade a antifúngicos 
in vitro em células planctônicas e sésseis, produção de fatores de virulência in vitro no Complexo 
Cryptococcus neoformans/C. gattii. Serão estudadas amostras ambientais isoladas de excremento 
de pombos e de material vegetal provenientes das árvores Psidium guajava , Mangifera indica , 
Eucalyptus sp. , Cassia siamea , Zizyphus joazeiro e Azadirachta indica, localizadas próximas do 
entorno de praças de área urbana. As amostras serão identificadas por métodos micológicos 
convencionais (características morfológicas e perfil bioquímico). A Determinação da concentração 
inibitória mínima (CIM) de fluconazol e cetoconazol, será realizada de acordo com o documento 
AFST-EUCAST (European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing). O efeito do bloqueio 
das proteínas Hsp90 será avaliado pela a ação das proteínas Hsp90 fúngicas, utilizando-se o 
fármaco radicicol um antibiótico capaz de inibir a atividade ATPásica das Hsp90.       Universidade 
do Oeste Paulista - Unoeste     
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A candidíase é uma infecção fúngica causada per leveduras do gênero Candida spp., essas 
leveduras são frequentemente isoladas da mucosa oral de indivíduos sadios, porém em 
determinados indivíduos e em situações específicas podem assumir formas parasitaria, 
produzindo doenças bucais conhecidas como candidose oral, especialmente idosos usuários de 
próteses, no caso da Candidiase protética. Esta é considerada a infecção fúngica oportunista mais 
frequente nos humanos. C. albicans é a espécie mais prevalente e com forte representatividade 
em associações à prótese dentária, contudo, nas últimas décadas outras espécies de Candida têm 
emergido como patógenos de importância clínica.  Este trabalho avaliará a perfil de sensibilidade 
ao fluconazol, cetoconazol, nistatina e miconazol de amostras isoladas de colonização das próteses 
removíveis, de idosos.  Serão estudadas amostras isoladas das próteses bimaxilares de idosos 
reabilitados na Clínica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) avaliadas no 
projeto "Prevalência e suscetibilidade ao fluconazol de amostras do complexo Candida parapsilosis 
coletados de indivíduos usuários de próteses removíveis" (Protocolo CPDI: 1738 e Protocolo 
Plataforma Brasil: 20741113.7.0000.5515). Todas as amostras serão submetidas à determinação 
da concentração inibitória Mínima (CIM) do fluconazol, cetoconazol, nistatina e miconazol que 
será avaliada pelo método de microdiluição proposto pelo European Committee Antimicrobial 
Susceptibility (EUCASTE).       PROBIC     
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       A Tuberculose, doença infecciosa causada por micobactérias pertencentes ao Complexo M. 
tuberculosis, consiste num problema de saúde pública, principalmente nas unidades prisionais 
cujas condições são propicias à incidência deste agravo. O objetivo deste estudo foi analisar a 
importância da cultura automatizada MGIT® 960 BD ("padrão-ouro"), o desempenho do Teste 
Rápido Molecular no equipamento GeneXpert® MTB/RIF e a distribuição do quantitativo da 
tuberculose em cinco unidades prisionais da área de abrangência do CLR IAL PP V, no período 
entre outubro/2015 e outubro/2016. Foram analisadas 4.509 amostras para diagnóstico, 
apresentando especificidade de 99,03%, sensibilidade de 72,73% e concordância de 97% entre os 
testes. Os Resultados mostraram a importância da cultura para identificação de espécie e 
implantação do TRM-TB na rotina laboratorial, bem como da necessidade de melhoria na 
qualidade e no quantitativo de amostras coletadas no sistema prisional.  Ministério da Saúde e 
Instituto Adolfo Lutz. 
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       O objetivo do presente trabalho foi determinar a prevalência de colonização e infecção por 
Candida spp. de mucosas e próteses de pacientes atendidos na clínica odontológica da 
Universidade do Oeste Paulista. Foram utilizados métodos morfológicos e bioquímicos para a 
identificação das espécies de Candida spp, entre eles o CHROMagar Candida, o microcultivo em 
Cornmeal Agar, e o auxonograma. A prevalência de colonização em usuários de próteses foi de 
70,6%. Foram isoladas 101 amostras de Candida de 68 pacientes, das quais 69,31% foram 
identificadas como C. albicans e 30,69% como Candida não-albicans. A avaliação da prevalência de 
colonização da cavidade oral foi realizada em função do método de higienização da prótese e 
apresentou menor prevalência em pacientes que utilizavam a associação da escovação e molho no 
hipoclorito. A prevalência de Candida albicans foi maior que Candida não-albicans, e a higienização 
adequada da prótese reduziu a prevalência de colonização da cavidade oral.   Universidade do 
Oeste Paulista 

 


