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O uso de antimicrobianos de amplo espectro, drogas imunossupressoras são mais 
frequentes em paciente internados nas unidades de terapia intensiva (UTI), que 
desencadeia a multirresistência, representando hoje um grande desafio supera-la, 
seja fabricando novos antimicrobianos ou racionados o uso dos já existentes, 
indicando corretamente, selecionando-os, adaptando as prescrições e administrar 
obedecendo a sua farmacocinética. O trabalho objetivou identificar os 
microrganismos mais resistentes no CTI. A amostra foi constituída por 261 
pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva, 212 apresentavam 
características compatíveis aos critérios de exclusão, sendo este trabalho 
composto por 49 pacientes, a maioria do sexo masculino em um total de 30(61%). 
A média de idade da população do estudo foi de 58,8 com idade entre 88 a 17 anos.  
Sob parecer de nº:1.243.925. As bactérias abordadas nesse estudo estão entre os 
microrganismos gram-positivo e gram-negativos mais comuns isolados em 
infecções nosocomiais, podendo ser infectantes ou colonizadores das quais os 
mais prevalentes foram Acinetobacter baumannii 27(24%), Pseudomonas 
aeruginosas 24(22%) e Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae 18(16%) as quais 
pertencem aos germes gram-negativos. Outros microrganismos isolados foram os 
germes gram-positivos Enterococcus faecalis VRE, Enterococcus gallinarum VRE, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus capitis, Staphylococcus warnery e Staphylococcus 
hominis. Porem as bactérias Gram-negativas multirresistentes são concebidas 
como um grande problema pelas restritas possibilidades de tratamento à 
disposição, devendo haver medidas eficientes para conter as infecções em UTI, 
como também para a diminuição das taxas de casos de infecções e colonizações 
em pacientes submetidos à internação. 
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