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A microbiota das mãos é constituída de bactérias transitórias e residentes. A flora 
transitória coloniza a camada superior da pele, é frequentemente adquirida pelo 
contato com os doentes, com superfícies contaminadas e normalmente está 
associada a infecções cruzadas. As mãos dos profissionais de saúde podem se 
tornar permanentemente colonizadas aumentando o risco de morbidades e 
mortalidade relacionadas às infecções hospitalares. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a microbiota presente nas mãos de profissionais de saúde de um hospital 
público de ensino em Belém – Pará. Foram avaliados 46 profissionais que atuam 
no CTI adulto nos turnos da manhã, tarde e noite, no mês de fevereiro do corrente 
ano, incluindo 32 técnicos de enfermagem, 9 enfermeiros, 4 fisioterapeutas e 2 
médicos. As coletas foram realizadas a partir da mão dominante, após a lavagem 
com água e sabão, através da fricção de swab estéril previamente umedecido em 
solução salina tamponada, na sequência de palma de mãos, dedos e unhas.  As 
análises microbiológicas foram realizadas na Seção de Bacteriologia e Micologia 
do Instituto Evandro Chagas. Foram utilizados métodos tradicionais de cultivo e a 
identificação foi realizada utilizando o sistema Vitek-2. Dentre os 46 profissionais 
avaliados apenas 4 não apresentaram crescimento bacteriano nas mãos. Para 
cada mão analisada foram identificados até cinco diferentes espécies bacterianas 
incluindo Gram positivas e negativas. As bactérias mais frequentes observadas 
foram: Pseudomonas spp (27%), Staphylococcus spp (22%), Acinetobacter spp 
(16%), Klebsiella pneumoniae (7%), Enterobacter spp (6%) e Enterococcus spp 
(6%). Foi possível concluir que houve uma alta contaminação por bactérias 
epidemiologicamente importantes no ambiente hospitalar, demonstrando a 
necessidade de maior frequência e cuidado na higienização das mãos. 
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