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As infecções do trato urinário (ITU) é uma das infecções  mais detectadas e tratadas em nível 

mundial, sendo um problema frequente na atenção primária. O objetivo desse estudo é 

conhecer os patógenos responsáveis pelas ITU dos pacientes de um hospital de referência da 

região. Os dados foram cedidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do 

Hospital Regional de Araguaína-TO, por meio de planilhas no Excel. Nas planilhas 

encontravam-se informações referentes às infecções e aos germes de todas as alas do 

hospital; foram então selecionadas apenas as infecções do trato urinário e seus respectivos 

germes. Foram excluídos: casos de ITU acompanhados de infecções em outros sítios - pois não 

era possível distinguir se o germe era realmente da ITU; os casos em que a cultura veio 

negativa; e casos que não foi realizado cultura. Após isso, os dados foram analisados no 

programa Epi Info e os resultados foram descritos em frequências absolutas e relativas. De 76 

culturas positivas, 18 (23,68%) eram de E. coli, 18 (23,68%) de K. pneumoniae, 16 (21, 05%) de 

P. aeruginosa, 4 (5,26%) E. cloacae, 2 (2,63 %) E. faecalis, 2 (2,63%) K. oxytoca, 2 (2,63%) P. 

mirabilis, 2 (2,63%) S. aureus, 2 (2,63%) S. epidermidis, 2 (2,63%) S. maltophila, 1 (1,32%)  A. 

sylosoxidans, 1 (1,32%)  A. xylosaxidans, 1 (1,32%)  E. aerogenes, 1 (1,32%)  E. nofermenter,  1 

(1,32%)  S. hominis, 1 (1,32%)  S. lugdunensis, 1 (1,32%)  S. simulans, 1 (1,32%)  M. morganii. 

Os bacilos gram-negativos foram os principais agentes causadores de ITU, o que está de 

acordo com a literatura consultada, seguidos pelo grupo dos Staphylococcus, que apesar de 

estarem em menor percentagem ainda causam preocupações, pois estão comumente 

associados à resistência aos antimicrobianos. Foram também isoladas duas espécies do gênero 

Achromobacter, as quais são reportadas como bactérias associadas à infecção hospitalar. 
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