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RESUMO 

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é determinada pela presença de 
microrganismos patogênicos que invadem os tecidos urinários. Objetiva-se avaliar o 
perfil de sensibilidade e a prevalência da bactéria Escherichia coli isolada em 
amostras de urinas de pacientes de um Laboratório privado no município de 
Conselheiro Lafaiete-MG. Metodologia: Trata-se de um estudo observatório 
transversal, do tipo quantitativo, visando a coleta de dados secundários sobre o perfil 
de sensibilidade e a prevalência da bactéria Escherichia coli, isoladas das 
uroculturas positivas. Resultados e Discussão: No período analisado, 470 
uroculturas foram realizadas no laboratório de Análises Clínicas. Destas, 226 
(48,09%) foram de mulheres cujas idades variaram entre 18 e 60 anos, entre as 226 
uroculturas positivas, 150 (66,37%) corresponderam a bactéria Escherichia coli. 
Conclusões: É fundamental instruir os pacientes a respeito dos riscos que a ITU 
pode acarretar e reforçar que a recomendação terapêutica adequada é muito 
importante, do mesmo modo que a posologia determinada pelo médico.  
 
Palavras-chave – Bactéria gram-negativa; Infecções bacterianas; Infecções 
urinárias. 
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ABSTRACT 

Introduction: Urinary tract infection is determined by the presence of pathogenic 
microorganisms that invade urinary tissues. The objective is to evaluate the 
sensitivity profile and prevalence of the bacterium Escherichia coli isolated in urine 
samples from patients in a private laboratory in the municipality of Conselheiro 
Lafaiete-MG. Methodology: This is a cross-sectional observatory study, of a 
quantitative type, aiming at the collection of secondary data on the sensitivity profile 
and the prevalence of the bacteria Escherichia coli, isolated from positive urine 
cultures. Results and Discussion: During the period analyzed, 470 urine cultures 
were performed in the Clinical Analysis laboratory. Of these, 226 (48.09%) were 
women whose ages varied between 18 and 60 years, among the 226 positive urine 
cultures, 150 (66.37%) corresponded to the bacterium Escherichia coli. 
Conclusions: It is essential to instruct patients about the risks that urinary tract 
infection can entail and to reinforce that the adequate therapeutic recommendation is 
very important, as well as the dosage determined by the doctor. 
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INTRODUÇÃO 

A infecção do trato urinário (ITU) é caracterizada pela presença de microrganismos 
patogênicos que invadem os tecidos urinários, e de acordo com sua localização é 
classificada em infecção urinária baixa e alta (OLIVEIRA, 2018).  Segundo Tortora e 
colaboradores (2017) o risco mais significativo deste tipo de infecção é que os 
microrganismos podem se deslocar pelos ureteres, alcançando os rins (pielonefrite). 
Em casos mais graves pode-se ter uma evolução a septicemia, o que pode culminar 
em óbito do paciente. De acordo com Oliveira (2018) no Brasil, as ITU são descritas 
como infecções bacterianas mais comuns, sendo responsáveis por 80 em cada 
1.000 consultas clínicas.  

Dentre as bactérias envolvidas em ITU, destaca-se Escherichia coli (E. coli), 
pertence à família Enterobactereacea, é um bacilo Gram-negativo, bactéria 
anaeróbia facultativa, responsável por aproximadamente 90% dos casos 
(SIQUEIRA, et al., 2018). Segundo Wiest e colaboradores (2009) a E. coli, faz parte 
das bactérias do grupo coliforme, subdividindo-se em vários biótipos e sorotipos, 
alguns dos quais patogênicos em potencial para o homem, sendo os alimentos e a 
água suas principais fontes de infecção.  

Assim, devido as ITU apresentarem importante relevância clínica sendo 
responsáveis por 80 em cada 1.000 consultas, pelo fato dos agentes etiológicos 
desenvolverem mecanismos de resistência aos antimicrobiano, e por serem 
classificadas como infecções bacterianas mais comuns, justifica-se assim, a 
realização do presente trabalho. Para tanto, no presente estudo será avaliado o 
perfil de sensibilidade e a prevalência da bactéria Escherichia coli isolada em 
amostras de urinas de pacientes de um Laboratório privado de Análises Clínicas no 
município de Conselheiro Lafaiete-MG. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observatório transversal, do tipo quantitativo, visando a coleta 
de dados secundários sobre o perfil de sensibilidade e a prevalência da bactéria 
Escherichia coli, isoladas das uroculturas positivas em pacientes do gênero feminino 
com faixa etária entre 18 a 60 anos. As informações obtidas serão referentes ao ano 
de 2019, cujos dados serão confrontados com artigos científicos encontrados em 
bases de dados como SciELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS 
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como também livros de Microbiologia. 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo número 
CAAE: 30767220.0.0000.8122.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No período em estudo, 470 uroculturas foram realizadas no laboratório de Análises 
Clínicas. Destas, 226 (48,09%) foram de mulheres cujas idades variaram entre 18 e 
60 anos (média de 43,15±13,1 anos). Não foram apurados dados clínicos das 
pacientes e não foram descritos os exames que corresponde a casos de ITU 
sintomática ou de bacteriúria assintomática. Entre as 226 uroculturas positivas, 150 
(66,37%) corresponderam a bactéria Escherichia coli.  

A alta prevalência da E. coli se dá pelo fato da bactéria fazer parte da flora intestinal 
normal, da uretra na mulher ser mais curta, e da maior proximidade do ânus com o 
vestíbulo vaginal (HEILBERG et al., 2003), o que a torna um dos principais agentes 
envolvidos em casos de bacteriúria feminina por razões anatômicas (ANDABATI et 
al., 2010). 

A bactéria E. coli no intervalo pesquisado foi analisada em relação à sensibilidade 
aos antimicrobianos, apresentando resistência para ampicilina (36,67%) e 
norfloxacina (24%) e boa sensibilidade a amoxicilina/clavulanato, ceftriaxona e 
nitrofurantoína (90%; 93,33% e 97,33% respectivamente) (Tabela 1). Correia e 
colaboradores (2007) em seu trabalho enfatiza que a fraca ação da ampicilina sobre 
a bactéria E. coli pode estar relacionada a produção de beta lactamases sendo 
necessário assim a associação de outro antimicrobiano que seja inibidor desta 
enzima. Já o antimicrobiano norfloxacina pertencente ao grupo das fluoroquinolonas 
apresentou também uma baixa percentagem de susceptibilidade para a E. coli, o 
que pode atribuir-se à sua utilização massiva e indiscriminada na prática clínica e 
também na veterinária desde a sua introdução comercial, fato este confirmado por 
um estudo de 2001, onde a maior taxa de utilização destes antimicrobianos era no 
continente europeu, mais precisamente em Portugal (MEI LAU, 2004; ANDREU, 
2005). Em conformidade com os dados apresentados anteriormente, Machado et al. 
(2019) em seu trabalho obteve para E. coli alta resistência frente a ampicilina 
(41,9%) e para norfloxacina (19,10%) o que condiz também com o presente estudo.  

Em relação as principais classes de antimicrobianos testados, a E. coli apresentou 
maior sensibilidade a classe dos Nitrofuranos (Nitrofurantoína 97,33%), seguida das 
cefalosporinas de terceira geração (Ceftriaxona 93,33%). Corroborando com Dias, 
Coelho e Dorigon (2015) em que foi observado sensibilidade acima de 90% para 
cefalosporinas de terceira geração e nitrofurantoína. Como também, diante do 
estudo de Koch et al. (2008) a classe dos aminoglicosídeos tiveram taxas pequenas 
de resistência, assim como a pesquisa realizada por Araujo e Queiroz (2012) que 
relata que a E. coli se mostrou pouco resistente a classe dos aminoglicosídeos com 
13% para gentamicina, corroborando com o presente trabalho em que obteve-se 
10,67%. 

Tabela 1. Perfil de sensibilidade da bactéria E. coli (n=150) isolada em uroculturas 
de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 2019. 
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Segundo Fisman (2007), as mudanças ambientais sazonais influenciam direta ou 
indiretamente na virulência de patógenos, como por exemplo: a temperatura, 
umidade e precipitação são determinantes na população, sobrevivência, virulência e 
transmissibilidade de patógenos. 

A Tabela 2 traz dados referentes as estações, em ordem decrescente fica o outono 
com a maior prevalência de ITU (41/150; 27,3%), seguido do verão (40/150; 26,7%), 
inverno (36/150; 24%) e primavera (33/150; 22%), acredita-se que as taxas mais 
altas no outono e verão se dá pelo fato da alta temperatura, associada a umidade.  

Tabela 2. Influência da sazonalidade no quadro de prevalência da E. coli em 
uroculturas de mulheres entre 18 a 60 anos no período de janeiro a dezembro de 
2019, demonstrado em estações. 

 

CONCLUSÕES 

É fundamental o diagnóstico precoce, bem como a identificação do microrganismo 
envolvido e seu perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos, que irão conduzir ao 
tratamento adequado. Como também, instruir os pacientes a respeito dos riscos que 
a ITU pode acarretar e reforçar que, a recomendação terapêutica correta é 
fundamental. Do mesmo modo que a posologia determinada pelo médico, com o 
propósito de impedir o aparecimento de cepas mais resistentes diante da utilização 
inapropriada desses antimicrobianos. 
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