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Resumo 

COSTA VALLE, Marina Tuerlinckx. Análises Microbiológicas no Laboratório 

de Análises Clínicas na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 2012. 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Biotecnologia. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

O trabalho de conclusão de curso foi elaborado tendo como base o estágio 

curricular que ocorreu no período de setembro a dezembro de 2012 no 

Laboratório de Análises Clínicas na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. A 

revisão e o relatório têm como intuito gerar conhecimento na área de 

Microbiologia Clínica abordando alguns conceitos, teorias e práticas sobre as 

principais amostras que são realizadas em Laboratórios de Análises Clínicas. O 

relatório aborda o desenvolvimento do processo de análise das amostras, 

como são realizadas as técnicas de hemocultura, coprocultura, urocultura e 

cultura de secreções e líquidos biológicos. A revisão bibliográfica aborda os 

principais processos infeciosos, relata sobre meios de cultivo utilizados, como 

as técnicas de semeaduras são realizadas em meios de cultivo, e relaciona 

algumas bactérias de importância clínica em doenças causadas por bactérias. 

O trabalho desenvolvido proporcionou o estudo e o entendimento da 

microbiologia clínica, aprofundando os conhecimentos e servindo de 

ferramenta no incremento da formação acadêmica. 

Palavras-chaves: Hemoculturas, coproculturas, uroculturas, culturas de 

secreções e líquidos biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Review 

COSTA VALLE, Marina Tuerlinckx. Análises Microbiológicas em Laboratório 

de Análises Clínicas na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 2012. 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Biotecnologia. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

The End of Course Work was prepared based on the curricular that occurred 

from September to December 2012 in the Clinical Analysis Laboratory at the 

Santa Casa de Misericordia de Pelotas. The review and report must aim to 

generate knowledge in the area of Clinical Microbiology addressing some 

concepts, theories and practices on key samples in which tests are performed 

in Clinical Analysis Laboratories. The report discusses the development process 

of sample analysis, how the techniques are performed blood culture, stool 

culture, urine culture, secretions and fluids. As the results are characterized 

positively or not the pathogen investigated. The literature review covers the 

main infectious processes, deals with culture media used as seeding 

techniques are performed in culture media, and relates some bacteria of clinical 

importance in diseases caused by bacteria. The work provided the study and 

understanding of Clinical Microbiology, deepening the knowledge and serving 

as a tool in increasing academic. 
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1.        Introdução 

O estudo de bactérias que se apresentam de maneira mais frequente e 

que exibem resistência a antimicrobianos em ambientes hospitalares gera 

grande interesse, e é enfoque em pesquisas de comissões de infecções 

hospitalares. Na área acadêmica a pesquisa que se relaciona as análises 

clínicas assim como a sabedoria de quais microrganismos está mais presentes 

nestes ambientes é de grande relevância aos microbiologistas. A prevalência 

bacteriana nos diversos ambientes e bactérias patogênicas em ambientes 

hospitalares gera uma pesquisa comparativa e equivalente para o 

entendimento da microbiologia, uma vez que os patógenos oportunistas aos 

hospedeiros servem de estudo. Em laboratório de análises clínicas é feita a 

busca e a determinação de patógenos prejudiciais à saúde através de testes 

químicos, contagem quantitativa de crescimento bacteriano em lâminas 

coradas, e o crescimento nos diferentes meios de cultivo (KONEMAN, 1993). 

As análises microbiológicas ocorrem após a coleta das amostras sendo 

estas armazenadas em refrigeração quando necessário, e colocadas em 

frascos apropriadas para cada tipo específico. Ressaltando que, o resultado 

emitido pelo laboratório de microbiologia é consequência da qualidade da 

amostra recebida. Uma vez que o material coletado deve ser representativo do 

processo infeccioso investigado, devendo ser eleito o melhor sítio da lesão, 

evitando contaminação com as áreas adjacentes. Ao descobrir as bactérias 

presentes nos diferentes tratos e órgãos dos pacientes é possível iniciar o 

tratamento com os antibióticos específicos que sejam resistentes ao 

desenvolvimento do microrganismo. Tornando assim, laboratórios de análises 

clínicas importantes ferramentas de diagnóstico e detecção de patógenos 

nocivos à saúde (OPLUSATIL, 2004). 
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2.       Objetivos 

Os temas de estudo abordados no documento integram o Trabalho Final 

de Conclusão de Curso realizado em Estágio Curricular no Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. O 

trabalho desenvolvido tem como objetivo demonstrar as técnicas utilizadas em 

Laboratórios de Microbiologia Clínica, e de que maneira os processos são 

conduzidos fazendo relação a pesquisas na área, além de uma revisão 

bibliográfica incluída ao assunto. 
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3.       Revisão Bibliográfica 

As infecções sejam elas dos tratos urinárias, gastrointestinais, de 

líquidos biológicos, sanguíneas, genitais, e dos tratos respiratórios são 

analisadas diariamente em laboratórios clínicos de atenção a saúde. São 

realizados exames microbiológicos tais como semeaduras em meios de cultivo 

e preparo de lâminas para coloração e determinação em microscópios, a figura 

1 ilustra algumas amostras em meios de cultivo após semeadura.  Por meio de 

determinação microbiológica e de antibiogramas é possível estabelecer qual o 

patógeno e qual o antibiótico mostra-se eficaz e sensível (OPLUSATIL, 2004). 

Figura 1. Demonstra as placas de cultivo após semeadura. (Fonte: Imagem própria) 

3.1     Infecção Urinária 

No laboratório de análises clínicas amostras de urina devem ser 

submetidas à cultura quando existe suspeita de infecção do trato urinário, para 

controle de tratamento, ou em pacientes assintomáticos com alto risco de 

infecção. Dentre as bactérias que se relacionam com quadros clínicos de 

infecção urinária a espécie presente na microbiota intestinal que mais se 

associa é a Escherichia coli. A infecção urinária é bastante frequente na prática 

clínica, apenas as infecções dos tratos respiratórios são mais prevalentes, nos 

Estados Unidos (EUA) cerca de 3 milhões de visitas médicas ocorrem por ano 

devido a infecções do trato urinário (BLACK, 2002). 

Relata-se em pesquisas na área que a estirpe de E. coli uropatogênica 

(UPEC) é o principal agente causador de até 90% das ITU (Infecção do trato 

urinário) (HORVATH, et al., 2012). Em outra pesquisa conduzida inferiu-se que 

E. coli além de ser responsável por infecções urinárias é o segundo isolado 

mais frequente em sepses neonatais, e é também o patógeno mais comum 
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isolado em prematuros de baixo peso ao nascimento (KALYOUSSEF et al., 

2012). 

3.2     Infecção Intestinal 

Quando se trata de amostras de do trato gastrointestinal, diversos são 

os agentes que podem causar gastroenterites e entre eles estão algumas 

bactérias. Em uma cultura de fezes, habitualmente é pesquisada a presença de 

agentes mais comuns em nosso meio, como: Salmonella spp., Shigella spp., e 

alguns sorotipos de Eschericia coli e Campylobacter (OPLUSATIL, 2004). 

Na gastrenterite (GE), a Salmonella, representa um problema de saúde 

pública mundial, sendo a sua incidência real muito superior ao número de 

casos declarados. Nos Estados Unidos, estima-se uma incidência de 1,4 

milhões de casos por ano, sendo declarados apenas 10%. Em Portugal, entre 

2004 e 2008 foram notificados anualmente 456 episódios, 82% dos quais em 

crianças com menos de 15 anos de idade. Embora seja reconhecida uma 

relação de proporcionalidade entre as condições higiênicas e sanitárias, a 

disponibilidade de água potável e o modo de armazenamento e preparação dos 

alimentos, nas últimas décadas tem-se verificado um aumento do número de 

casos nos países industrializados, atribuídos à globalização, comércio 

internacional e alteração dos hábitos alimentares (ALMEIDA, et al., 2012). 

3.3     Infecções dos Tratos Geniturinários 

No trato genital feminino e masculino podem ocorrer diversas doenças 

de etiologia bacteriana, fúngica, parasitária e viral. Grande parte dessas 

infecções pode ser assintomática ou causar sintomas muito discretos, que 

podem passar despercebidos pelo paciente. Na mulher, as doenças mais 

comuns são vulvovaginite, vaginose bacteriana, cervicite, doença inflamatória 

pélvica e lesões genitais. No homem, destacam-se uretrite, prostatite e lesões 

genitais (OPLUSATIL, 2004). 

Em se tratando das infecções urogenitais, infecções do trato urinário e 

vaginite, estas atingem mais de 1 milhão de mulheres a cada ano, sendo 

associadas a uma grande porcentagem de casos de vulvite, cérvices, e 

infecções pélvicas. As infecções vaginais ocorrem pelo resultado da mudança 
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da flora normal predominante associada a Lactobacilos para uma comunidade 

polimicrobiana, afetando de 10-15% das mulheres em idade reprodutiva e está 

associada com infecções do trato genital e complicações da gravidez, incluindo 

a doença inflamatória pélvica, ruptura prematura de membranas, restrição de 

crescimento intrauterino, morte fetal intrauterina, corioamnionite, endometrite e 

infecção pós-parto (WHITE et al., 2011). 

A microbiota normal da uretra feminina e masculina é constituída por 

vários membros da família Enterobacteriaceae, principalmente Escherichia coli, 

e também por lactobacilos, difteróides, estreptococos, Enterococcus spp., 

Neisseria spp. não-patogênica, estafilococos coagulase negativos, 

ocasionalmente coagulase positivos, e anaeróbicos (estreptococos e bacilos 

gram-negativos). Existem relatos de isolamento de Mycoplasma, Ureaplasma, 

Mycobacterium smegmatis, Gardnerella vaginalis e leveduras em pacientes 

sem sintomatologia (OPLUSATIL, 2004). 

Os microrganismos que devem ser considerados e pesquisados em 

amostras do trato genital feminino são mostrados no Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Principais Patógenos do Trato Genital Feminino. 

Trato Genital Feminino Bactérias 

Vaginal Gardnerella vaginalis, Neisseria 
gonorrhoeae, Streptococcus 
agalactiae em grávidas, Mycoplasma, 
Ureaplasma e Trichomonas vaginalis. 

Endocervical Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, 

Ureplasma e Chlamydia. 

 

Fonte: OPLUSATIL, 2004. 

E os microrganismos que devem ser pesquisados em amostras do trato 

genital masculino são mostrados no Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2: Principais Bactérias do Trato Genital Masculino. 

Trato Genital Masculino Bactérias 

Secreção Uretral Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, 
Ureplasma, Trichomonas vaginalis e 
Chlamydia. N. gonorrhoeae e 
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Chlamydia trachomatis. 
Secreção Prostática P.aeruginosa, Enterococcus spp., S. 

aureus. 

 

Esperma Mycoplasma, Ureaplasma. 

Fonte: OPLUSATIL, 2004. 

3.4     Infecções das Secreções dos Líquidos Biológicos 

Em se tratando de cultura de líquidos biológicos, qualquer região ou 

fluido estéril do corpo pode ser infectado por bactérias, fungos, vírus ou 

parasitas. Apesar de esses materiais clínicos serem de diferentes partes do 

corpo humano, são tratados de forma semelhante. Sendo diversos os líquidos 

corporais que podem ser recebidos para a realização de exames 

microbiológicos (ANVISA, 2004a). 

As infecções pleurais são um desafio clínico frequente pelo aumento da 

incidência e a taxa de mortalidade ser significativa em adultos. Na Grã-

Bretanha e nos EUA, por exemplo, a cada ano mais de 65.000 pessoas 

desenvolvem uma infecção pleural. Ao longo do período 1996-2008, o número 

de internações por infecção no líquido pleural dobrou nos EUA. Sendo que a 

bacteriologia de infecções pleurais é bastante complexa. Uma grande 

variedade de agentes bacterianos tem sido isolada, e culturas mistas também 

surgiram (POVAZAN, et al., 2012). 

A infecção do líquido ascítico caracteriza-se por aumento do volume de 

líquidos na cavidade abdominal e pode ser decorrente de inúmeras etiologias. 

Quando a etiologia é de origem infecciosa ou inflamatória, geralmente se 

observa grande número de células e níveis elevados de proteínas. Alguns 

patógenos podem então ganhar acesso a esse líquido ocasionando infecção 

abdominal (MADIGAN, 2010). 

A contagem de células polimorfo nucleares no líquido ascítico é 

essencial para o tratamento e diagnóstico de possíveis infecções bacterianas, 

tais como peritonites bacterianas, que são frequentes complicações de uma 

grave descompensação gerada pela cirrose, principalmente. Os organismos 

mais comuns encontrados são Escherichia coli, cocos Gram-positivos 
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(Streptococcus, principalmente) e Enterococos. Estes organismos são 

responsáveis por cerca 70% de todos os casos (RIGGIO; ANGELONI, et al., 

2009). 

3.5      Infecção Sanguínea 

A presença de microrganismos viáveis no sangue representa uma 

colonização bacteriana anormal, tendo em vista que o sistema cardiovascular 

não apresenta microbiota residente. Entretanto, em algumas situações, os 

microrganismos ocasionalmente entram na corrente circulatória causando uma 

bacteremia transitória. E se as bactérias não forem removidas ou mortas 

ocorrerá à multiplicação dos patógenos causando uma septicemia (BLACK, 

2002). 

Conceitualmente, ainda se classificam as bacteriemias em transientes, 

intermitentes ou contínuas. As bacteriemias, na grande maioria das vezes, são 

causadas por um único microrganismo, porém em raras situações são de 

etiologia polimicrobiana. Ocorrem também alguns microrganismos que são 

mais frequentes em hemoculturas, e entre os microrganismos gram-positivos 

geralmente se destacam: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase 

negativo, Enterococcus spp.,Streptococcus spp., e mais raramente outros, 

como Listeria spp. Entre os gram-negativos, destacam-se: Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Neisseria meningitidis e outros (OPLUSATIL, 2004). 

Em um estudo conduzido em laboratório, podem-se aferir bactérias 

Gram-negativas presentes em bacteremias sanguíneas, e sendo estas 

resistentes a antibióticos, Escherichia coli (39,5%), Klebsiella pneumoniae 

(20,7%), espécies de Enterobacter spp. (8,0%) e Pseudomonas aeruginosa 

(7,5%) foram as mais presentes. O estudo de coorte retrospectivo e 

observacional foi realizado para identificar os fatores de risco para mortalidade 

e do impacto da inadequada terapia antimicrobiana inicial feita em pacientes 

resistentes ao uso de antibióticos (KANG et al., 2005). 

Em outro estudo conduzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Pediátrica, as crianças que passaram por cirurgias cardíacas e que 
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desenvolveram ou não infecções sanguíneas foram acompanhadas, 

observando-se que dos 311 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, no 

período de janeiro a dezembro de 2007, 27 (8,6%) desenvolveram infecções 

sanguíneas. Sendo 18 (67%) por bactérias Gram-negativas, 7 (26%) por 

organismos Gram-positivos, e 2 (7%) infecções causadas por fungos. Os 

principais organismos Gram-negativos foram Pseudomonas (28%) e 

Enterobacter (22%), e a principal bactéria Gram-positiva foi Staphylococcus 

(6/27, 22%) (ELELLA, et al., 2010). 

O método utilizado para detectar a presença de bactérias no sangue é 

feito através de culturas sanguíneas, conhecidas como Hemoculturas. Na 

realização do exame para inferir se há ou não o crescimento bacteriano, ocorre 

algumas dúvidas em relação ao momento da coleta sanguínea. Diversos são 

os fatores pré-analíticos estudados em relação à coleta de hemocultura e 

associação de positividade, entre eles se têm o momento da coleta e a 

associação com o pico febril. Observa-se que o maior influxo bacteriano para a 

corrente sanguínea ocorre no momento que o paciente apresenta calafrios e 

uma hora antes do pico febril. Porém pesquisas feitas relatam que o pico febril 

não melhora a recuperação de patógenos, logo a solicitação de coleta de 

hemocultura no pico febril não aumenta a positividade da amostra. De forma 

geral, as coletas podem ser feitas sequencialmente ou em 1 hora, de 

preferência antes da introdução de antimicrobianos (OPLUSATIL, 2012). 

3.6.1     Infecções do Trato Respiratório Superior  

As Culturas de amostras do Trato Respiratório Superior são feitas 

através da orofaringe, tonsila, faringe e nasofaringe são os exames mais 

solicitados nos laboratórios de Microbiologia Clínica. Outras culturas do trato 

respiratório superior incluem: amostras de seios maxilares para o diagnóstico 

de sinusite, amostras da mucosa oral para o diagnóstico de candidíase oral, 

amostras de secreção nasofaríngea para pesquisa de portadores de 

Staphylococcus aureus e Neisseria meningitidis, entre outras. Os 

microrganismos mais frequentemente isolados nesses sítios incluem: 

Streptococcus pyogenes, estreptococo beta-hemolítico dos grupos C, F e G, 

Streptococcus pneumoniae, Moraxella catatthalis, Haemophilus influenzae, 
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Staphylococcus aureus, Arcanobacterium haemolyticum, enterobactérias e 

bacilos gram-negativos não fermentadores (OPLUSATIL, 2004). 

Uma das doenças acometidas no trato respiratório superior é a Otite 

média aguda, sendo também uma das doenças mais comuns vistas na prática 

pediátrica e é uma das principais razões para a utilização de antibióticos, nos 

Estados Unidos. A patogênese da doença envolve interações complexas entre 

as bactérias, os vírus, e a resposta inflamatória do hospedeiro. Os 

microrganismos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e 

Moraxella catarrhalis que colonizam a nasofaringe são os três patógenos mais 

frequentes encontrados (PETTIGREW, et al., 2011). 

3.6.2     Infecções do Trato Respiratório Inferior 

As infecções do trato respiratório inferior incluem um grande número de 

etiologias, principalmente bacterianas, variando clinicamente desde bronquites 

até quadros graves de pneumonia. As amostras clínicas utilizadas para 

diagnosticar os patógenos causadores de enfermidades são; escarro, aspirado 

traqueal, lavado bronco alveolar e escovado brônquico (ANVISA, 2004a). 

Considerando-se que a infecção respiratória relaciona-se a um grupo de 

quadros clínicos que incluem desde catarro ao desenvolvimento de pneumonia, 

constituindo, portanto um dos motivos mais frequentes em consultas médicas. 

É relatado que pacientes com patologias crônicas como Diabetes mellitus, 

doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca apresentam maior 

risco para desenvolver tais patologias. Sendo que os patógenos implicados 

nestas infecções são vários, mas os mais recorrentes são Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae e viroses respiratórias (CLEMENTE, et 

al., 2012). 

3.7     Meios de cultivo 

O crescimento dos microrganismos nos diferentes meios de cultura 

utilizados fornece as primeiras informações para a sua identificação. É 

importante conhecer o potencial de crescimento de cada meio de cultura e 

adequar ao perfil bacteriano esperado para cada material. Assim sendo são 
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caracterizados os principais meios de cultivo utilizados no Laboratório de 

Análises Clínicas na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 

Ágar sangue  

O meio Ágar Sangue é um meio rico, seletivo e diferencial para 

hemólise, podendo neste se estabelecer a maioria das bactérias tanto as 

GRAM-positivas quanto as GRAM-negativas, além de fungos e leveduras, com 

exceção de algumas espécies de hemófilos e outros fastidiosos, conforme 

ilustrado na figura 2. É um meio muito utilizado para a verificação de hemólise 

dos Streptococcus spp. e Staphylococcus spp., bem como para e prova de 

satelitismo (na identificação presuntiva de Haemophilus spp (ANVISA, 2004c).  

 

Figura 2: Demonstra o meio de cultivo, Ágar Sangue (Fonte: 

http://biomedicinaemicro.blogspot.com.br/p/meios-de-cultura.html). 

 

 Ágar MacConkey 

O meio é utilizado para isolar bacilos GRAM-negativo (enterobactérias e 

não fermentadores) e diferencial para identificar a fermentação ou não da 

lactose, devendo inibir o crescimento de microrganismos GRAM-positivos, 

conforme ilustrado na figura 3. Quando em presença de lactose positivo a 

coloração do meio torna-se avermelhada já quando lactose negativa a 

coloração fica inalterada, com exceção, eventualmente, podem crescer 

Enterococcus e Bacillus (ANVISA, 2004c). 
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Figura 3: Demonstra o meio de cultivo, Ágar MacConkey (Fonte: http://www.avena-

medica.com/en/Catalogue/2-24-ready-prepared-media-plates.html). 

 

Ágar Chocolate 

O meio Ágar Chocolate é um meio rico e não seletivo, por isto permite o 

crescimento da grande maioria das bactérias aeróbicas e facultativas. Quando 

o meio é incubado em estufa com restrição de CO2 dá-se o suporte ao 

crescimento de microaerófilos, podendo assim também observar-se o 

crescimento de bactérias anaeróbicas. É um meio amplamente utilizado para o 

cultivo de microrganismos exigentes como Haemophius spp., Neisseria spp., 

Branhamella catarrhalis e Moraxella spp., embora cresçam neste meio quase 

todos os tipos de microrganismos. Na interpretação dos resultados colônias de 

tamanho pequeno e médio com pigmento amarelo são sugestivas de Neisseria 

spp., Branhamella catarrhalis ou Moraxella spp. E colônias pequenas e 

delicadas com pigmento creme claro são sugestivas de Haemophilus spp 

(ANVISA, 2004c). A figura 4 a baixo exemplifica o tipo de meio de cultivo. 

 

Figura 4: Demonstra o meio de cultivo, Ágar Chocolate (Fonte: 

http://learn.chm.msu.edu/vibl/content/differential/index.html). 

 

Ágar Salmonella-Shigella (SS) 
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É um meio seletivo para Salmonella e Shigella, em amostras de fezes, 

alimentos e água, a figura 5 demonstra o tipo de meio de cultivo.  É diferencial 

para a utilização de lactose (coloração rósea) e produção de H2S (coloração 

negra), possuindo componentes que inibem microrganismos GRAM positivos.  

As colônias com centro negro (H2S) ou colônias incolores são suspeitas de 

Salmonella, sendo que as colônias incolores também podem ser indicativas de 

Shigella spp. As colônias de cor rosa ou vermelho podem ser suspeitas de 

Escherichia coli ou Klebsiella spp. Sendo as bactérias não fermentadoras de 

lactose incolores e as fermentadoras de lactose aparece na cor rosa (ANVISA, 

2004c). 

 

Figura 5: Demonstra o meio de cultivo, Ágar SS (Fonte: http://www.avena-

medica.com/en/Catalogue/2-24-ready-prepared-media-plates.html). 

 

Caldo Selenito 

É utilizado para o enriquecimento e isolamento de Salmonella spp. e  

Shigella spp. em amostras de fezes, urinas e alimentos, tendo propriedades 

que inibem coliformes e outras espécies da flora intestinal como estreptococos. 

O procedimento é feito através de uma alça bacteriológica para inocular as 

amostras de fezes no meio de cultura, e após é incubado em estufa (ANVISA, 

2004c). 

3.8     Técnicas de semeadura 

Tendo assim discriminado as principais amostras e suas características, 

e seus meios de cultivo, identifica-se um resumo das principais técnicas de 

semeadura que são realizadas nos meios de cultura em placas de amostras 

clínicas cujas quais são: 
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Esgotamento 

A técnica de semeadura por esgotamento tem por objetivo a obtenção 

de colônias isoladas de bactérias em amostras clínicas permitindo ter um 

gradiente decrescente de concentração de inoculo, assim sendo observa-se o 

isolamento de todas as diversas colônias presentes em amostra semeada, 

conforme ilustrado na figura 6. A técnica também pode ser utilizada para a 

semi-quantificação de materiais clínicos que contêm microbiota habitual 

normal. A semeadura é feita de tal modo que a amostra é dividida em 

quadrantes dividindo a placa de cultivo em quatro partes para que ocorra o 

esgotamento da amostra clínica qualitativamente, promovendo a distribuição de 

crescimento das colônias de modo que, após a incubação, possa-se interpretar 

a cultura de modo geral, correlacionando a microbiota habitual com os 

possíveis agentes etiológicos infecciosos e ainda obter colônias isoladas 

(ANVISA, 2004c). 

 

Figura 6: Demonstra a semeadura por esgotamento (Fonte: 

http://www.geocities.ws/carolparada/microbiologia/tecnicasemeadura). 

 

Quantitativa 

O cultivo quantitativo baseia-se na semeadura de um volume conhecido 

da amostra clínica e a contagem do número de UFC (unidades formadoras de 

colônias) obtidas após incubação, à figura 7 exemplifica o tipo de semeadura 

em questão.  Quando utiliza-se tal técnica, seja pelo método de alça calibrada, 

seja por técnica dilucional, o número de UFC obtido deverá ser multiplicado 

pelo fator de correção para 1ml, relativo ao volume inoculado. Quando há a 

semeadura quantitativa, pelo modo da alça calibrada, tem-se a possibilidade de 
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contagem das unidades formadoras de colônias conseguindo uma leitura 

quantitativa da amostra com a interpretação de possíveis pontos de corte para 

a definição de diagnóstico infeccioso (ANVISA, 2004c). 

 

Figura 7: Demonstra a semeadura quantitativa (Fonte: ANVISA, 2004b). 

 
3.9     Principais doenças bacterianas em amostras clínicas. 

E em razão de algumas bactérias serem recorrentes nas análises 

microbiológicas é postulado algumas de importância clínica. 

Doenças streptocóccicas 

As bactérias Streptococcus pyogens e Streptococcus pneumoniae são 

importantes patógenos respiratórios humanos, sendo ambos transmitidos pela 

via respiratória. A bactéria streptococcus pneumoniae embora seja encontrada 

em até 40% da microbiota de indivíduos sadios pode em algumas linhagens 

endógenas causar doenças respiratórias severas em indivíduos 

comprometidos. Os estreptococos têm como características serem cocos 

GRAM-positivos, anaeróbicos, aerotolerantes, homofermentativos e não 

esporulantes. O streptococcus pyogens, também conhecido como 

Streptococcus do grupo A (SGA) é frequentemente isolado do trato respiratório 

superior de adultos sadios. O número destas bactérias endógenas é baixo, 

porém quando o paciente está com a defesa imune debilitada ou quando uma 

nova linhagem virulenta é introduzida, infecções agudas supurativas (que 

formam o pus) podem ocorrer. Este microrganismo é responsável por ser o 

agente etiológico da faringite estreptocócica (MADIGAN, 2010). 

A espécie patogênica Streptococcus pneumoniae causa infecções 

pulmonares invasivas que, frequentemente, desenvolvem-se como infecções 

secundárias a outros distúrbios respiratórios.  Linhagens capsuladas de 
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S.pneumoniae são particularmente patogênicas por serem potencialmente 

muito invasivas. O diagnóstico laboratorial envolve a cultura de diplococos 

GRAM-positivos, seja do escarro seja do sangue do paciente, quando a 

infecção dissemina-se para outros órgãos (MADIGAN, 2010). 

Corynebacterium e difteria 

A espécie bacteriana Corynebacterium diphtherie é responsável pela 

Difteria uma doença respiratória grave que preferencialmente infecta as 

crianças. Sendo esta uma bactéria GRAM-positiva, imóvel, e aeróbica que 

origina células bacilares irregulares ou claviformes durante o seu crescimento. 

Mas que pode ser prevenida por vacina e tratada por antibióticos (MADIGAN, 

2010). 

Bordetella e coqueluche 

A coqueluche é uma grave doença respiratória causada pela infecção 

por Bordetella pertussis, um pequeno cocobacilo GRAM-negativo, aeróbico 

membro das betaproteobactérias. A coqueluche é uma doença severa, 

altamente infecciosa, as crianças que ainda não foram vacinadas são o 

principal grupo de risco e, que sofrem também de modo mais rigoroso 

(MADIGAN, 2010). 

Mycobacterium tuberculosis e mycobacterium leprae 

A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, um bacilo 

GRAM-positivo, ácido resistente devido ao constituinte ceroso, ácido micólico 

presente na parede celular. O microrganismo é facilmente transmitido pela via 

respiratória, a interação entre o hospedeiro humano e a bactéria é determinada 

pela virulência da linhagem e resistência ao hospedeiro. A imunidade celular 

desempenha um papel importante na prevenção da doença ativa após a 

infecção (MADIGAN, 2010). 

A bactéria Mycobacterium leprae é o agente etiológico da hanseníase, 

também conhecida como lepra. A forma mais severa da doença é 

caracterizada por lesões nodulares e rugosas em todo o corpo, especialmente 

na face e nas extremidades. A patogenicidade é decorrente de uma 
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combinação entre hipersensibilidade tardia e invasividade do organismo. Sua 

transmissão envolve tanto o contato direto, como a via respiratória, sendo os 

períodos de incubação variáveis, de algumas semanas a anos, no entanto, a 

hanseníase não tem o elevado potencial de contágio da tuberculose 

(MADIGAN, 2010). 

Neisseria meningitidis e a meningite 

A bactéria Neisseria meningitidis é responsável pela inflamação das 

meninges, as membranas que revestem o sistema nervoso central, 

especialmente a medula espinhal e o cérebro, sendo conhecida como 

Meningite. A meningite pode ser causada por diversos patógenos, e o 

patógeno que causa a meningite bacteriana é a neisseria meningitidis, tal 

bactéria também pode ser denominada meningococo, que é um diplococo 

GRAM-negativo, capsulado, não esporulante, aeróbico obrigatório e oxidase 

positivo (MADIGAN, 2010). 

Staphylococcus 

Este gênero bacteriano apresenta-se tanto em homem quanto em 

animais, geralmente infectando a pele e ferimentos, indivíduos infectados, 

porém assintomáticos são responsáveis pela transmissão de estafilococos a 

indivíduos suscetíveis. Os estafilococos são cocos GRAM-positivos, não 

esporulantes, sendo resistentes ao dessecamento, duas espécies apresentam 

importância clínica para o homem: Staphylococcus epidermidis, encontrada na 

pele ou nas membranas mucosas, e Staphylococcus aureus, sendo ambas 

potencialmente patogênicas, mas S. aureus é mais frequente em doenças 

humanas.  

A intoxicação alimentar é frequentemente causada pelas toxinas 

produzidas pela bactéria Staphylococcus aureus porque esta é capaz de 

crescer em vários alimentos comuns, e algumas linhagens produzem várias 

enterotoxinas termoestáveis. Se a enterotoxina for ingerida com o alimento, 

desenvolve-se uma gastrenterite, em um período de uma a seis horas, 

caracterizado por náuseas, vômitos e diarreia (MADIGAN, 2010). 

Neisseria gonorrhoeae e Treponema pallidum 
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A bactéria neisseria gonorrhoeae é responsável por provocar a 

Gonorréia, uma DST (doença sexualmente transmissível) bacteriana muito 

prevalente e frequentemente assintomática. N. gonorrhoeae tem como 

características ser um diplococo GRAM-negativo, aeróbico obrigatório, oxidase 

positivo, não formador de esporos, que é muito sensível ao ressecamento, não 

sobrevivendo fora das mucosas geniturinárias. O patógeno penetra no corpo 

humano por meio das membranas mucosas do trato geniturinário, logo só pode 

ser transmitida por meio de contato interpessoal íntimo (TRABULSI, 2008). 

Em contrapartida a bactéria Treponema pallidum é responsável por 

transmitir a Sífilis outra DST bacteriana de importância clínica, porém sua 

prevalência na população é mais baixa bem como os seus sintomas óbvios em 

seu estágio primário fazendo com que pacientes busquem tratamento precoce. 

A T.pallidum é uma espiroqueta extremamente sensível ao estresse ambiental, 

sendo também transmitida por meio de contato íntimo, embora ambas sejam 

transmitidas por meio de contato direto a Sífilis é uma doença potencialmente 

mais grave e leva a números maiores de óbitos no mundo (TRABULSI, 2008). 

Chlamydia trachomatis 

Várias das doenças sexualmente transmitidas podem ser atribuídas à 

infecção por C.trachomatis, uma bactéria intracelular obrigatória, que é a causa 

mais prevalente de DST no mundo. Sendo a causa de uretrite não gonocócica 

(UNG) e linfogranuloma venéreo (MADIGAN, 2010). 

Clostridium perfrigens e Clostridium botulinum 

Ambas as bactérias causam graves intoxicações alimentares, os 

membros bacterianos pertencentes a este gênero são bacilos anaeróbicos, 

formadores de endósporos. Quando em condições anaeróbicas adequadas, os 

endósporos germinam e a toxina é produzida causando a infecção (TRABULSI, 

2008). 

Salmonella enterica 

A infecção por salmonela entérica é a causa da salmonelose, uma 

doença gastrointestinal oriunda de alimentos contaminados. As Salmonella são 
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bacilos móveis GRAM-negativos, aeróbicos facultativos, sendo divididos em 

pelo menos sete subespécies de Salmonella enterica e cada uma possuem 

sorotipos, um total de 1.400 sorotipos provocam doenças nos seres humanos. 

Os sorotipos Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteriditis são as principais 

causas de salmonelose transmitida por alimentos em humanos (TRABULSI, 

2008). 

Listeria monocytogenes 

A infecção bacteriana por Listeria monocytogenes é a causa da 

Listeriose, uma infecção alimentar gastrointestinal que pode levar a bacteremia 

e meningite, se não for tratada. Sua presença é relatada principalmente em 

pacientes imunodeprimidos, como características principais a bactéria é um 

cocobacilo curto, GRAM-positivo, não formador de esporos, o qual é tolerante 

ao ácido, ao sal e ao frio, e é aeróbio facultativo (TRABULSI, 2008). 

Escherichia coli 

Escherichia coli é uma espécie da família Enterobacteriacea 

extremamente heterogênea e complexa. Do ponto de vista de suas relações 

com o homem, podem-se distinguir três grupos de E.coli:  

a) O grupo das cepas comensais que habita os nossos intestinos desde 

o nascimento até a morte. 

b) O grupo das cepas enteropatogênicas constituído de vários patótipos, 

ou seja, de conjuntos de amostras que causam infecções por mecanismos 

diversos. 

c) O grupo das cepas patogênicas extra-intestinais capazes de causar 

diferentes tipos de infecção.  

O grupo das cepas de E.coli que causam infecções extra-intestinais são 

designados como ExPEC e podem causar uma grande diversidade de doenças 

em todos os grupos etários ou sítios anatômicos, como, por exemplo, infecções 

do trato urinário, meningite, infecções intra-abdominais, pneumonias, 

osteomielite, septicemia e infecções em tecidos moles (TRABULSI, 2008). 
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Portanto, a seguir é correlacionado cada um dos grupos pertencentes à 

espécie de Escherichia coli. 

Escherichia coli Enteropatogênica (EPEC) 

É causa de infecções e diarreias estando hoje entre as bactérias mais 

estudadas e conhecidas devido ao sequenciamento de plasmídeos e do 

genoma de algumas amostras. As EPEC são divididas em típicas e atípicas, as 

vias de transmissão não são caracterizadas com precisão, mas devem incluir 

contato pessoal e ingestão de água e alimentos contaminados, sendo possível 

também que em hospitais a infecção seja adquirida por vias aéreas 

(TRABULSI, 2008). 

Escherichia coli Produtora de Toxina Shiga (STEC) 

A STEC se destaca por causar um amplo espectro de doenças no 

homem, que compreende desde casos assintomáticos, diarreia branda, até 

casos mais graves de colite hemorrágica (CH) que podem evoluir para 

complicações extra intestinais, sendo a de maior gravidade a síndrome 

hemolítica urêmica (SHU). A patogênese das infecções por STEC é complexa, 

multifatorial e fica evidente que a atuação sinérgica de diversos fatores de 

virulência muito provavelmente deve contribuir para um pior prognóstico das 

doenças causadas por algumas destas amostras (TRABULSI, 2008). 

Escherichia coli Enteroagregativa (EAEC) 

Entre as categorias de Escherichia coli diarreiogênicas encontra-se a 

E.coli enteroagregativa (EAEC), adultos e crianças são suscetíveis a infecções 

intestinais causadas por EAEC, e a doença típica é manifestada por diarreia 

secretora, por curto período de incubação, pouca febre e pouco ou nenhum 

vômito (TRABULSI, 2008). 

Escherichia coli Enterotoxigênica (ETEC) 

A importância clínica da E. coli enterotoxigênica centra-se nas infecções 

infantis geradas e por diarreia aguda, em crianças menores de cinco anos em 

todo o mundo, principalmente as que vivem em regiões de baixas condições 

econômicas e de deficiência em saneamento básico. ETEC é também o 
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principal agente da „‟diarreia do viajante‟‟, acometendo adultos que transitam 

desde países industrializados até regiões tropicais e subtropicais. Além disto, 

ETEC figura com um importante patógeno em animais causando perdas 

expressivas na indústria agropecuária (TRABULSI, 2008). 

Escherichia coli Enteroinvasora (EIEC) 

É um importante agente causador de diarreia no homem invadindo as 

células do cólon provocando uma infecção semelhante à provocada pelas 

espécies de Shigella. Interagindo preferencialmente com a mucosa do cólon, e 

esse é o seu sítio de interação parasita-hospedeiro. Clinicamente, a doença é 

acompanhada de febre, mal-estar, cólicas abdominais e diarreia aquosa 

seguida de disenteria consistindo de poucas fezes, muco e sangue 

(TRABULSI, 2008). 

E.coli que causa infecção urinária 

As infecções do trato urinário, também conhecidas pela sigla UTI, podem 

atingir a uretra, a bexiga (cistite) e os rins (pielonefrite). As UTIs estão entre as 

infecções mais frequentes em todo o mundo e têm como agente etiológico 

principal a E.coli uropatogênica ou UPEC. As UTI afetam mais frequentemente 

mulheres, primariamente em função das diferenças anatômicas entre os sexos, 

com uma incidência maior entre mulheres jovens, durante a adolescência. 

Entre as UTI mais graves, são aquelas associadas com cateteres urinários, 

sendo o tipo mais comum de infecção hospitalar (MADIGAN, 2010). 

E. coli que causam septicemia e meningite 

A E.coli é o agente mais comum de meningite neonatal, com taxas de 

mortalidade em torno de 15% a 40%, e aproximadamente 50% dos 

sobreviventes apresentam sequelas neurológicas. Os recém-nascidos 

adquirem a E.coli K1 durante a passagem pelo canal do parto, uma vez 

adquirida, a E.coli é deglutida e coloniza o intestino da criança.  Os 

mecanismos que promovem a translocação da E.coli para a corrente 

circulatória não são bem conhecidos, mas, uma vez na circulação, a E.coli 

prolifera e atinge os níveis necessários para que ocorra invasão do sistema 

nervoso central. Esta razão faz com que, a ocorrência da meningite através da 
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corrente circulatória, esteja associada à septicemia em 75% dos casos em 

neonatais (MADIGAN, 2010). 

Ecoli que causa infecção intraperitoneal 

 A rigor, a E.coli pode causar infecção em qualquer tecido do corpo 

humano. Umas das infecções extra intestinais mais frequentes são as 

localizadas intraperitonealmente. Estas infecções podem ser representadas por 

peritonites e abcessos e geralmente surgem em consequência da 

contaminação da cavidade peritoneal devido a rupturas espontâneas de certos 

órgãos como o apêndice ou em consequência de processos cirúrgicos que 

envolvem os intestinos. Estas infecções são geralmente polimicrobianas, mas, 

na maioria das vezes, a E.coli aparece como um dos componentes da 

microbiota infectante. Estas E.coli não tem sido bem caracterizadas em termos 

de fatores de virulência e sorotipos (MADIGAN, 2010). 

Shigella 

Todas as shigelas pertencem à família Enterobacteriacea e as espécies 

diferem da maioria por serem imóveis, infectando principalmente o homem e, 

excepcionalmente outros animais como macacos e chipanzés, causando a 

shigelose ou disenteria bacilar. Quatro espécies são descritas de acordo com 

as características bioquímicas e sorológicas: S.dysenteriae, S.flexneri, S.boydii 

e S. sonnei. S. sonnei constitui a causa mais comum de shigelose no mundo 

industrializado e costuma aparecer em duas formas, denominadas formas I 

(lisa) e II (rugosa).  

Todas as shigelas são patogênicas e apresentam a capacidade de 

invadir o epitélio da mucosa do intestino grosso, causando intensa reação 

inflamatória. A infecção pode se manifestar desde formas assintomáticas a 

subclínicas (50%) dos casos, episódios benignos de diarreia aquosa, até 

formas graves e tóxicas denominadas disenteria bacilar clássica (TRABULSI, 

2008). 

Pseudomonas aeruginosa 
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O mais frequente bacilo GRAM-negativo não fermentador isolado nos 

laboratórios de microbiologia clínica, é um dos microrganismos mais 

ubiquitários, pois é encontrado no solo, na água, nos vegetais, nos animais, 

nos alimentos e nos ambientes hospitalares. Raramente, causa infecção em 

um indivíduo imunocompetente, porém é um dos principais agente de infecção 

em indivíduos com defesas diminuídas. Considerando o protótipo de patógeno 

oportunista, é um dos mais importantes agentes de infecção hospitalar. Sua 

importância clínica esta baseada na difícil erradicação da infecção e contínuos 

fracassos terapêuticos, consequência direta da ampla expressão de fatores de 

virulência, assim com a resistência natural e adquirida e muitos antibióticos e 

desinfetantes (TRABULSI, 2008). 
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4.       DESENVOLVIMENTO 

As amostras quando chegam ao laboratório de microbiologia seguem um 

padrão de identificação e registro para posterior análise do material. É feito a 

conferência dos mapas dos pacientes com as amostras, em seguida é feito o 

registro do paciente, do leito (caso seja internado) ou registro ambulatorial para 

pacientes atendidos fora da Santa Casa de Misericórdia, bem como o código 

do mapa do paciente, e de qual amostra se trata.  

Todas as amostras passam por este critério de conferência e registro no 

setor, feito isto as técnicas próprias para cada amostra são realizadas. As 

amostras que são identificadas no setor de microbiologia são; urinas, líquidos 

biológicos, secreções, aspirados, sangue e fezes, conforme representado no 

organograma abaixo. Todas as amostras que forem positivas na semeadura, 

na visualização microscópica (GRAM ou Diferencial), ou por Hemocultura, uma 

fração da colônia bacteriana deverá ser retirada do cultivo e será posta no 

equipamento VITEK 2 Systems (Biomérieux), que fará a detecção da bactéria 

através de semelhança fenotípica e estabelecerá qual o antibiótico poderá ser 

administrado. 
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4.1     Urocultura 

O material clínico para análises deve ser coletado pelo paciente de 

preferência na primeira urina da manhã em frasco estéril de tampa com rosca e 

de boca larga. Outras amostras também podem ser obtidas desde que o 

paciente retenha a urina por pelo menos 2 horas antes de realizar o exame. As 

quais variam, porém a mais comum é a urina de jato médio submetida para a 

cultura, cuja qual primeiro jato é desprezado. Também existem amostras de 

urina de qualquer jato que são amostras obtidas de crianças com o auxílio de 

saco coletor. As urinas de pacientes com sonda vesical não são as ideais para 

a cultura, assim como a urina coletada por punção suprapúbica.  As amostras 

de urina de primeiro jato são utilizadas para substituir a secreção uretral, 

quando esta é escassa ou não pode ser obtida para cultura, na pesquisa de 

processos infecciosas da uretra.  (OPLUSATIL, 2004). 

O transporte das amostras quando ocorre em temperatura ambiente (20 

a 25°C) deve ser feito em até 2 horas, Após este período, a amostra deve ser 

refrigerada (2 a 8°C) e a análise deve ser realizada em até 24 horas. Se a 

amostra for colhida em tudo contendo preservativo (ácido bórico), a amostra 

pode permanecer à temperatura ambiente (20 a 25°C) até 24 horas. O volume 

mínimo de urina que pode ser recebido depende do método de cultura 

empregado. Mas, em geral, para cultura, 2 ml são suficientes, porém quando é 

necessário realizar o exame de urinálise são necessários 10 ml de urina 

(OPLUSATIL, 2004). 

O procedimento inicial de amostras de urina seguia uma rotina, em 

princípio fazia-se a semeadura em biplacas de Ágar Sangue e Ágar 

MacConkey. A amostra de urina era então homogeneizada sem centrifugação 

de forma manual e era imersa uma alça calibrada de 1µl estéril na urina de 

forma vertical para ser feita a semeadura por isolamento. Após colocava em 

estufa de aproximadamente 35°C por 18 a 24 horas. Se o resultado da cultura 

fosse negativo após o período e na leitura de GRAM era observado o 

crescimento de microrganismos ou número elevado de leucócitos incubava-se 

por mais 24 horas. Para fazer a identificação bacteriana a amostra era checada 

pelo equipamento VITEK 2 Systems (Biomérieux). 



36 
 

4.2     Coprocultura 

As amostras eram encaminhadas ao laboratório à temperatura ambiente 

(20 a 25 °C), as semeaduras e o preparo das lâminas eram feitos em até 2 

horas após a coleta. Os conservantes para coproculturas mais comuns quando 

utilizados são: glicerina tamponada, recomendada para Salmonella spp., e 

Shigella spp., e Cary-Blair. Quando se trata de pesquisa de Clostridium difficile 

as amostras devem ser mantidas de preferência sem conservação, e 

refrigeradas (2 a 8°C) até 12 horas após a coleta e congeladas se a realização 

do teste exceder esse período. Para a pesquisa de Vibrio spp., a amostra de 

fezes ou „‟swab‟‟ retal deve ser encaminhada em meio de Cary-Blair à 

temperatura ambiente (20 a 25°C) (OPLISATIL, 2004). 

Os meios utilizados para cultivo bacteriano de fezes são classificados 

como diferenciais, seletivos e altamente seletivos. O meio seletivo é utilizado 

para permitir crescimento apenas de Shigella spp., e Salmonella spp., inibindo 

as outras enterobactérias: SS (Salmonella-Shigella) seleciona Salmonella spp., 

e algumas vezes pode ser inibitório para Shigella spp., e HE (Hektoen Enteric) 

é recomendado para isolamento de  Salmonella spp., Shigella spp. e de Vibrio 

spp. O meio diferencial é utilizado para diferenciar bactérias fermentadoras e 

não fermentadoras da lactose. E os meios altamente seletivos não são 

recomendados para o uso de rotina já que não apresentam melhor relação 

custo/benefício, sendo recomendados para investigação de surtos de 

Salmonella spp (OPLUSATIL, 2004). 

Os caldos de enriquecimento podem ser utilizados para preservar uma 

pequena amostra para análises futuras caso a semeadura em placas não 

obtenham uma boa resposta. Alguns mais utilizados são Selenito, melhor para 

Salmonella spp., e Tetrationato, também é melhor para Salmonella spp. exceto 

S.Typhi e S.Paratyphi (OPLUSATIL, 2004). 

O procedimento de cultura em meio seguia o padrão e era diferente 

apenas em que tipo de meio enriquecido ocorreria o crescimento bacteriano, 

que no caso ocorria em meios Ágar SS e Ágar MacConkey, sendo que as 

amostras eram semeadas com alças calibradas pela técnica de esgotamento 

permanecendo em estufa por período de 24 horas. Uma porção da amostra era 
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utilizada para o preparo da lâmina na qual se fazia a coloração pela Técnica de 

Gram e outra porção da amostra era posta no Caldo de enriquecimento 

Selenito. 

Após era observado o crescimento bacteriano por UFC/ml e no 

isolamento em meios de cultivo, o antibiograma por sua vez era gerado pelo 

equipamento VITEK 2 Systems que o identificava o microrganismo. 

4.3     Culturas de Secreções Genitais 

A coleta do material clínico de secreção vaginal e cervical era feito pela 

equipe de enfermagem do hospital e era utilizado um „‟swab‟‟ de algodão 

contendo algionato como meio de transporte. Além da amostra para cultura 

preparava-se sempre um esfregaço da amostra em lâmina para que após, 

pudesse ser feita a coloração de GRAM. A cultura era feita através das placas 

de Ágar Sangue e Ágar MacConkey pela técnica de esgotamento, sendo que 

estas eram colocadas em estufa por 24 horas. Alguns microrganismos mais 

envolvidos nestes tipos de infecções na amostra cervical são: N.gonorrhoeae, 

Mycoplasma, Clamydia e vírus HSV. Já a secreção uretral também era feita 

com „‟swab‟‟ de algodão contendo algionato e que era também coletada pela 

equipe de enfermagem do hospital, assim como a secreção prostática para o 

diagnóstico de prostatíte crônica e na avaliação de infecção urinária 

(OPLUSATIL, 2004). 

As amostras colhidas por punção ou em frascos estéreis eram 

transportadas para o laboratório em temperatura ambiente (20 a 25 °C) e no 

prazo de 2 horas eram semeadas, já as amostras que eram colhidas em 

„‟swab‟‟ em meio de transporte (algionato), no prazo de 12 horas após a coleta, 

podiam permanecer em temperatura ambiente. Assim como as demais 

amostras, uma colônia bacteriana era retirada do meio de cultivo e era 

identificada a bactéria pelo equipamento VITEK2 Systems (Biomeriéux).  

4.4     Culturas das Secreções dos Líquidos Biológicos 

 Os líquidos biológicos que eram analisados no laboratório de análises 

clínicas sofriam alguns processos invasivos e cirúrgicos para a retirada do 

material quer era analisado. Por esta razão os tópicos a seguir mencionam e 
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generalizam como deviam ser feitos os procedimentos iniciais de cada líquido 

biológico em específico pela equipe médica e pela equipe de enfermagem do 

hospital antes de serem analisadas no laboratório. 

Líquido Pleural 

O material era colhido, por procedimento invasivo, do líquido localizado 

no espaço pleural (entre o pulmão e a pleura) e colocado em tubo estéril e 

encaminhado ao laboratório à temperatura ambiente (20 a 25 °C) no máximo 

até 2 horas após a coleta. Quando a quantidade de material fosse maior que 1 

ml o material podia ser inoculado em frascos de hemocultura suportando à 

temperatura ambiente até 12 horas após a coleta (OPLUSATIL, 2004). 

Líquido ascítico 

O líquido era obtido por punção e devia ser colocado em um tubo estéril 

e encaminhado ao laboratório à temperatura ambiente (20 a 25 °C) até 2 horas 

após a coleta. Quando a quantidade de material obtido fosse maior que 1 ml o 

material era inoculado em frascos de hemocultura diretamente (OPLUSATIL, 

2004). 

Líquido de Diálise peritoneal (CAPD) 

O líquido de diálise peritoneal é obtido após a introdução de uma 

quantidade de solução hidroeletrolítica na cavidade peritoneal. Esse 

procedimento é comum em pacientes com insuficiência renal e substitui o rim 

na sua função de troca de íons e sais e remoção de substâncias tóxicas. A 

solução é infundida através de um cateter o que potencialmente aumenta o 

risco de infecção do paciente. Na suspeita de infecção, o líquido removido era 

encaminhado para cultura em um frasco estéril à temperatura ambiente (20 a 

25 °C) até 2 horas após a coleta. Pelo menos 20 ml de volume era fracionado 

diretamente em frascos de hemocultura, e enviado ao laboratório (OPLUSATIL, 

2004). 

Líquido pericárdico 

A área entre o epicárdio (membrana que envolve o coração) e o 

pericárdio possui uma pequena quantidade de líquido (15 a 20 ml). Quando 
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havia suspeita de infecção no local, uma pequena amostra (2 a 3 ml) era 

enviada para cultura em tubo estéril. O material era encaminhado até 2 horas 

após a coleta, em temperatura ambiente (20 a 25 °C) (OPLUSATIL, 2004). 

Líquido sinovial 

As articulações podem apresentar sinais inflamatórios, com ou sem 

infecção. O material obtido após punção da articulação era enviado na própria 

seringa ou em tubo estéril com anticoagulante SPS à temperatura ambiente (20 

a 25 °C) até 2 horas após a coleta (OPLUSATIL, 2004). 

Líquido amniótico 

O material para análise pode ser obtido por punção do saco embrionário, 

durante a cirurgia cesariana, ou por cateter intra-uterino. O material era colhido 

diretamente em frasco de hemocultura anaeróbico ou em meio de transporte 

anaeróbicos. E enviado ao laboratório em até 2 horas após a coleta à 

temperatura ambiente (20 a 25 °C), ou até 12 horas à temperatura ambiente se 

tivesse sido colhido em frasco de hemocultura (OPLUSATIL, 2004). 

Medula óssea 

A medula óssea em determinadas situações clínicas é um material muito 

importante para o diagnóstico de certas doenças, entre elas algumas infecções 

fúngicas (blastomicose e histoplasmose) e infecções causadas por 

micobactérias. O recomendado é que a coleta do aspirado de medula óssea 

(volumes de 1 a 5 ml) seja colocada diretamente em frascos específicos para 

cultura desses microrganismos. Após a coleta, era encaminhado ao laboratório 

à temperatura ambiente (20 a 25 °C) em até 12 horas (OPLUSATIL, 2004). 

Os líquidos eram todos homogeneizados sendo que as amostras eram 

coletadas com o auxílio de uma seringa de 3 ml, passando o mesmo para 

frascos de hemoculturas, quando estes não já estão neles, os frascos de 

hemocultura eram então são postos no equipamento Bact/Alert (BioMérieux) 

para identificação bacteriana fosse ela aeróbica ou anaeróbica por um período 

de até 5 dias.  Outra parte do material, também 3 ml era passada para tubos 

estéreis e centrifugados por cerda de 15 minutos. Sendo que, a contagem de 
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leucócitos devia ser feita antes de o material ser centrifugado, pelo 

equipamento Sysmex XT 1800C. Através do sobrenadante era feita a análise 

bioquímica, quando esta era requerida. Com o sedimento formado era feita a 

semeadura nos meios Ágar Sangue e MacConkey pela técnica de 

esgotamento, se o líquido fosse pleural este também era semeado em Ágar 

Chocolate, depois de feita a semeadura as amostras iam para estufa variando 

o período de 18 a 24 horas. Feita a semeadura, com uma parte do material que 

sobrou eram feitas duas lâminas para serem coradas pela Técnica de GRAM e 

por Diferencial. Se o material apresentasse crescimento bacteriano 

significativo, a identificação bacteriana e o antibiograma eram realizados. 

4.5     Hemocultura 

As amostras de sangue são coletadas por punção venosa e arterial, em 

pacientes adultos sendo recomendada à coleta de uma ou duas hemoculturas. 

O volume de sangue em adultos é de 8 a 10 ml de sangue em cada frasco 

aeróbico e anaeróbico, para crianças é colhido de 1 a 5 ml de sangue em 

frascos pediátricos. Para recém-nascidos coleta-se de 0,5 a 1 ml de sangue por 

punção venosa. Estes procedimentos de coleta sangue em frascos de 

hemocultura eram realizados pela equipe de enfermagem do hospital. 

Ressaltando que, os frascos de hemocultura podem variar de acordo com o 

laboratório caso este ainda utilize metodologias manuais ou as automatizadas. 

A metodologia manual utiliza-se meio de cultura comerciais, aeróbicos e 

anaeróbicos, que são enriquecidos para favorecer o crescimento da maioria 

dos microrganismos. Para os laboratórios que dispões de metodologias 

automatizadas, há a possibilidade de uso de meios de cultura com aditivos 

para neutralizar e inativar agentes antimicrobianos (OPLUSATIL, 2004). 

A metodologia manual de procedimento não é indicada, por apresentar 

limitações, além de ocorrer o risco de contaminação das amostras.  Um mínimo 

de sete dias de incubação e agitação moderada dos frascos são fatores 

importantes para uma maior positividade das amostras e pelo menos três 

subcultivos em meios de cultura enriquecidos devem ser realizados durante 

este prazo. Os frascos utilizados neste processo podem ser convencionais, 
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frascos com dispositivos acoplados para isolamento de microrganismos ou 

ainda lise-centrifugação (OPLUSATIL, 2004). 

No laboratório o procedimento inicial para hemoculturas ocorria por meio 

da colocação dos frascos de hemocultura em equipamento automatizado o 

BacT/Alert (BioMérieux) feito pela bioquímica responsável pelo setor de 

microbiologia. O sistema BacT/Alert é baseado na detecção de CO2, produzido 

pelo microrganismo durante seu metabolismo, a figura 8 demonstra o 

equipamento BactAlert e o VITEK, responsáveis pela análise das hemoculturas 

e antibiograma respectivamente. Os frascos possuem, na base, um sensor que 

é separado do meio de cultura por uma membrana semipermeável somente ao 

CO2. Esse CO2 provoca mudanças no pH do sensor, alterando sua coloração. 

O equipamento monitoriza continuamente a cada 10 minutos com agitação 

constante, e a mudança de cor do sensor indica o crescimento do 

microrganismo. Os frascos utilizados nesse sistema comportam até 10 ml de 

sangue para frascos aeróbicos e anaeróbicos e até 4 ml para frascos 

pediátricos aeróbicos. Os frascos denominados FAN são utilizados para 

pacientes em uso de antibióticos e comportam os mesmo 10 ml dos frascos 

tradicionais (OPLUSATIL, 2004). 

Se o equipamento detectava a positividade da amostra, fazia o repique 

do sangue do frasco da hemocultura em placas, Ágar Sangue; Ágar 

MacConkey e Ágar Chocolate pela técnica de esgotamento, bem como uma 

lâmina para era corada pela Técnica de GRAM, as placas semeadas 

permaneciam por 24 horas em estufa. Ressaltando que a identificação 

bacteriana era feita pelo VITEK 2 Systems, bem como o seu antibiograma, e 

esta análise do microrganismo bem como de seu antibiograma era feito 

também pela bioquímica responsável pelo setor de microbiologia. 
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Figura 8 Demonstra o equipamento VITEK e BactAlert. (Fonte: Imagem própria) 

4.6     Culturas das Secreções do Trato Respiratório Superior 

A técnica feita era a semeaduras em placas de meio de cultivo de Ágar 

Sangue, Ágar Chocolate e Ágar MacConkey para o esgotamento bacteriano e 

após colocava em estufa para incubação. Fazia também um esfregaço em 

lâmina para ser corada por GRAM. Após as primeiras 24 horas de incubação 

era possível fazer a primeira leitura das placas para verificar a presença de 

microrganismos. 

4.7      Culturas das Secreções do Trato Respiratório Inferior 

 As amostras do trato respiratório inferior assim como as amostras do 

trato respiratório superior eram feitas pela equipe de enfermagem do hospital, 

assim sendo generalizo a seguir alguns tipos de métodos utilizados na colheita 

das amostras. 

Escarro 

A amostra era colhida pela manhã e obtida após a expectoração 

profunda feita diretamente em frasco apropriado. Nos casos em que o escarro 

era obtido por indução o laboratório era informado.  

Aspirado Traqueal 

O tipo de material referido era obtido principalmente de pacientes 

internados em unidades de terapia intensiva e em uso de aparelhos de 

respiração mecânica. 
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Lavado Broncoalveolar 

Neste procedimento em específico devem ser injetados 

aproximadamente 100 ml de solução fisiológica estéril utilizando o canal 

broncoscópio. Após 3 a 5 minutos, deve ser recuperado, por aspiração, um 

volume de no mínimo 40% do volume injetado (OPLUSATIL, 2004). 

Escovado Brônquico 

O material obtido e geralmente a própria escova são enviados para 

análise. A amostra deve ser colocada em um tubo contendo 1 ml de solução 

fisiológica estéril, imediatamente após a coleta. 

As amostras de escarro e secreção traqueal são enviadas para o 

laboratório à temperatura ambiente (20 a 25 °C) dentro de 2 horas após a 

coleta. Para um período maior é necessário refrigerar (2 a 8° C) a amostra.  As 

demais amostras devem ser enviadas em temperatura ambiente o mais rápido 

possível ao laboratório (OPLUSATIL, 2004). 

O procedimento inicial de observação da amostra ocorre por microscopia 

pelo método de Gram, então primeiro era feito o preparo do esfregaço através 

da seleção da parte mais purulenta da amostra e após corava-a. Para relatar a 

quantidade de microrganismos presentes na amostra e a presença de células, 

ou seja, a parte de análise era feita pela bioquímica. A porção mais purulenta 

do escarro era semeada nos meios Ágar Sangue, Ágar Chocolate e Ágar Mac 

Conkey pela técnica de esgotamento e em seguida colocava em estufa com 

controle de temperatura e níveis apropriados de CO2 para microrganismos 

anaeróbicos, pelo período de 24 horas.  
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5.       Resultados 

Os laudos liberados em laboratórios de análises clínicas em hospitais 

são feitos através de exames comparativos dos resultados obtidos em cada 

técnica em separado. As semeaduras feitas em placas de cultivo e as lâminas 

coradas por GRAM ou Diferencial fazem parte de um conjunto de pesquisas 

para diagnosticar as bactérias presentes em cada amostra e quais os 

procedimentos deverão ser feitos com antibióticos para a cura do paciente. 

5.1     Urocultura 

A grande maioria das infecções urinárias é caracterizada pela presença 

de um número elevado de leucócitos na amostra, sendo importante verificar, 

juntamente com a cultura, a contagem de leucócitos e a presença de 

microrganismos (bactérias). A presença de leucócitos é uma resposta 

inflamatória e em algumas situações sua presença não está relacionada com 

infecção urinária (OPLUSATIL, 2004). 

Interpretação: 

-Crescimento com alça de 0,001ml ou 1µl (1:1.000)       1 colônia = 1.000       

ou 103 UFC/ml. 

-Crescimento com alça de 0,001ml ou 10µl (1:100)               1 colônia = 

100 ou 102 UFC/ml. 

Os resultados das amostras são reportados quando observados em 

campo de imersão em microscópio óptico. A presença de um ou mais 

microrganismos por campo correlaciona geralmente com ≥ 105 UFC/ml. A 

presença de muitas células epiteliais e de mais de um tipo de microrganismo 

no GRAM sugere contaminação da amostra de urina em decorrência da coleta. 

O resultado é feito independente do tipo de coleta que foi realizado, sendo 

sempre quantitativo em unidades formadoras de colônia por mililitro de urina 

(UFC/ml). O método utilizado na coleta deve ser informado, e em casos de 

dúvidas de interpretação sugere-se a repetição do exame para esclarecer o 

diagnóstico. As culturas são classificadas como negativas quando não houve 
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crescimento de microrganismos, e a cultura é considerada positiva quando há 

100.000UFC/ml de Escherichia coli (ANVISA, 2004a; d).  

5.2     Coprocultura 

Os potenciais agentes de diarreia são muitos, devendo o laboratório 

listar apenas os agentes pesquisados na sua rotina ou quando especificado 

pelo clínico, relatando o resultado sobre os agentes solicitados. Deve-se 

relatar: “Cultura negativa para os enteropatógenos pesquisados: E. coli 

clássica, E. coli invasora, E. coli O 147 EHEC, Shigella spp., Salmonella spp., 

Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. (opcional), Plesiomonas shigelloides 

(opcional). É incorreto emitir o resultado como “não foram isolados patógenos”, 

se as fezes foram cultivadas somente para recuperar alguns patógenos. Ao 

invés disso o relatório deve afirmar “não foram isoladas Salmonella, Shigella e 

Campylobacter” ou para algum outro patógeno efetivamente pesquisado.  O 

protocolo deverá prever também laudos relatando a ausência da flora fecal 

Gram negativa e a presença de quantidade significativa de microrganismos 

como S. aureus, leveduras e Pseudomonas aeruginosa. O quadro 3 apresenta 

alguns dos principais patógenos intestinais e quais são as quantidades de 

bactérias formadoras de colônia por ml (ANVISA, 2004a; d). 

Quadro 3 Dose Infectante de Patógenos Intestinais 

Principais Patógenos Intestinais. UFC/ml 

Shigella 10 – 102 UFC/ml 

Campylobacter jejuni 102 – 106 UFC/ml 

Salmonella 105 UFC/ml 

E. coli 108 UFC/ml 

Vibrio cholerae 108 UFC/ml 

Fonte: ANVISA, 2004a. 

5.3     Culturas de Secreções Genitais 

A interpretação dos resultados precisa ser feita com bastante critério, 

pois é comum nessas amostras a presença de determinados microrganismos 

que, muitas vezes, são somente colonizadores do trato genital, porém em 

situações especiais podem ser patogênicos. Quando existe um desequilíbrio 
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hormonal e do pH vaginal, alguns microrganismos da microbiota normal podem 

vir  a ser considerados como patógenos importantes, como Gardenerella 

Vaginalis e leveduras. Correlaciona-se sempre o número de células 

epiteliais/leucócitos observados na microscopia da coloração de GRAM com a 

quantidade de crescimento dos microrganismos e o tipo de microrganismo 

observado em cultura (ANVISA, 2004b). 

Vaginal 

A bacterioscopia é sempre útil para observar: presença de leveduras, 

presença e quantidade de neutrófilos, presença e predomínio de bactérias, 

presença de Gardnerella spp. e Mobiluncus spp., e outros anaeróbios que 

caracterizam a vaginose associados às “clue cells” (células características do 

epitélio vaginal abarrotadas de bactérias) (ANVISA, 2004a). 

Esperma ou fluído prostático 

É aconselhável para elaborar um laudo adequado: fazer bacterioscopia 

do esperma e da secreção prostática, verificar contagem de leucócitos, semear 

com alça calibrada de 10 μl e fazer contagem de colônias, relatar os achados 

de bacterioscopia, contagem de leucócitos e bactéria isolada em contagens 

(103 UFC/ml). No caso de enterobactérias, enterococos e Pseudomonas fazer 

antibiograma (ANVISA, 2004d). 

5.4     Hemocultura 

A observação dos frascos pode ser feita diariamente, procurando-se 

evidências macroscópicas de crescimento de microrganismos como: hemólise, 

turbidez, produção de gás, bolhas, película de crescimento, grumos, etc. As 

hemoculturas podem apresentar resultados falso-positivos devido à 

contaminação de coleta, acarretando frequente confusão na interpretação do 

resultado. Para dificultar, sabe-se também que os estafilococos coagulase 

negativos, que durante décadas foram considerados quase sempre 

contaminantes, são atualmente patógenos bastante frequentes. Os cuidados 

com a antissepsia na coleta e o monitoramento do índice de contaminação são 

importantes aliados para minimizar o isolamento de contaminantes da pele. A 
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identificação do microrganismo isolado fornece um valor preditivo importante 

(OPLUSATIL, 2012). 

 Alguns microrganismos sempre sugerem infecção verdadeira (em cerca 

de 90% dos casos), como, por exemplo, S.aureus, E.coli, outras 

enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa, S.pneumoniae, N.meningitidis. 

Outros agentes como, por exemplo, Corynebacterium spp., Bacillus spp., e 

Propioni bacterium acnes raramente representam uma verdadeira bacteriemia. 

Atualmente, considera-se importante valorizar, além do número de amostras 

positivas coletadas de cada paciente, o quadro clínico, portanto, ambos formam 

um bom parâmetro para uma melhor interpretação dos resultados (ANVISA, 

2004a). 

5.5     Culturas das Secreções do Trato Respiratório Superior 

Os resultados reportados devem levar em conta a pesquisa de bactérias 

no esfregaço corado por GRAM, descrevendo e quantificando a presença de 

células epiteliais, polimorfonucleares (neutrófilos) e ou mononucleares 

(linfócitos), os principais grupos morfológicos bacterianos, a presença de 

bactérias intracelulares (neutrófilos ou fagócitos), e a presença de fungos ou 

hifas. No resultado obtido das culturas após a semeadura deve ser observado 

o crescimento bacteriano, e caso seja necessário será feito antibiograma e 

identificação microbiana (ANVISA, 2004d). 

5.6     Culturas das Secreções do Trato Respiratório Inferior 

É identificado o agente isolado quando houver correspondência na 

bacterioscopia e quando houver poucas células epiteliais e numerosos 

leucócitos. Interpretar como significativo às contagens > 105 UFC do lavado 

brônquico, escarro ou secreção traqueal, as amostras de difícil diferenciação 

macroscópica entre colônias devem ser reincubadas por um período de mais 

24 horas, fora aquele passado em estufa que varia entre 18 a 24 horas. A 

relação entre células epiteliais e neutrófilos são essenciais no diagnóstico, bem 

como a discrição da presença bacteriana e, particularmente, se houver 

presença de microrganismos fagocitados, quanto ao seu padrão morfo-tintorial 

(forma e reação ao GRAM) e se há predomínio de algum tipo. O quadro 4 
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apresenta as principais amostras do trato respiratório inferior e as quantidades 

de unidades formadoras de colônia por ml (ANVISA, 2004a; d). 

Quadro 4 Contagens Bacterianas consideradas significativas 

Secreções do Trato Respiratório 

Inferior 

UFC/ml 

Escarro, aspirado 

endotraqueal, lavado brônquico. 

105 – 106 UFC/ml 

Escovado brônquico 103 UFC/ml 

Lavado broncoalveolar 104 UFC/ml 

Fonte: ANVISA, 2004d. 

5.7      Culturas das Secreções dos Líquidos biológicos 

Os líquidos biológicos sejam eles: pleural, ascítico, de diálise peritoneal, 

pericárdico, sinovial, amniótico ou da medula óssea, ao passarem pelos 

processos metodológicos devem ser analisados após a coloração de GRAM e 

Diferencial para checagem microbiológica, contagem de células e leucócitos 

em lâminas. Os meios de cultura aferem se houve ou não crescimento após 24 

horas de cultivo, se for necessário será necessário mais 24 horas em estufa. Já 

a parcela do líquido que estiver em tubos para hemocultura no equipamento 

Bact/Alert deverá permanecer no prazo de até 2 dias em cultivo para o 

diagnóstico final (ANVISA, 2004b). 
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6.        Considerações Finais 

 Depois de realizado o estágio final de conclusão de curso e ao término 

das atividades que envolviam o projeto de pesquisa, é possível avaliar que as 

técnicas estudadas e as teorias aprendidas em sala de aula se aplicaram ao 

que foi visto no Laboratório de Microbiologia da Santa Casa de Misericórdia de 

Pelotas. As semeaduras, as placas de cultivo, as doenças bacterianas, os 

métodos de cultura, e como os resultados dos laudos são preparados foram 

alguns tópicos que são essenciais em laboratórios de microbiologia e que 

foram praticados e realizados no período do estágio curricular. 
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