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Podemos encontrar alguns microrganismos patogênicos em
hospitais, são responsáveis pela alta incidência de infecção
hospitalar ou nosocomial. O Ministério da Saúde aponta que o
Brasil apresente até 15% de infecção hospitalar, ressaltando que
esta pesquisa será diretamente relacionada com o nível de
atendimento e complexidade de cada hospital (LEVY, 2004).

Bactérias, fungos e vírus, podem ser causadores de infecções,
todavia o grupo que mais se destaca são as bactérias. podendo
ser encontradas na flora humana e normalmente não trazem
risco, porém já em indivíduos com estado clinico comprometido
podem promover complicações irreversíveis, são conhecidas
como oportunistas, por exemplo a Pseudomonas. Sendo assim, o
ambiente hospitalar é um reservatório de microrganismo
oportunistas e entre outros.

O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma
revisão sobre a bactéria Pseudomonas Aeruginosa acentuando a
sua presença em hospitais, suas características gerais, as
infecções que podem proporcionar ao homem, sua via de
transmissão, contaminação secundária e por fim seu tratamento
e resistência aos antibióticos.

Apresenta-se que independente de todos os cuidados que os
hospitais possam ter em relação aos leitos e setores que se
alojam os pacientes, ainda assim há presença de
microrganismos desde os não infecciosos aos infecciosos. Sendo
assim no presente trabalho possui o objetivo de apresentar uma
das bactérias mais potentes devido a sua resistência aos
antibióticos, expressando que a administração de antibióticos de
maneira errada ou sem necessidade pode prejudicar a sua
eficácia consolidando a força da bactéria no organismo do
hospedeiro.

A Pseudomonas é frequentemente encontrada em hospitais,
especificamente em pacientes com a imunidade comprometida,
vulneráveis com presença de queimaduras, expostos a
tratamentos invasivos e cirúrgicos, que se encontram no setor
de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), responsável assim
por várias infecções no sistema respiratório, no trato urinário,
cutânea entre outras, podendo resultar em uma bacteremia
severa. É uma bactéria gram negativa, oportunista e
multirresistente sendo assim possui uma grande facilidade em
resistir aos tratamentos administrados com antibióticos devido
a presença de uma membrana dupla em sua estrutura rica em
moléculas de lipopolissacarideos L.PS, sendo está uma
endotoxina que consegue envolver a bactéria e impedindo
assim a entrada de diversos antibióticos.

A Pseudomonadaceae são compostas por 10 espécies, sendo
a Pseudomonas Aeruginosa a de maior importância clínica,
caracterizada como parte dos bacilos dispostos aos
pares, gram negativos, observa-se sua morfologia e coloração
avermelhada na figura 2, patógeno oportunista não
fermentadora de glicose, com oxidase positiva devido ao seu
citocromo, são capazes de causar diversas infecções agudas
caracterizadas por produzir toxinas e infecções crônicas devido
a produção de uma espessa camada de biofilme, onde sua
patogenicidade está relacionada diretamente as condições do
hospedeiro afetado, é uma bactéria ubiquitárias, distribuída na
água e no solo, podendo estar presente também na microbiota
normal do trato intestinal do homem (FERREIRA, 2005).
Em sua estrutura podemos encontrar a presença de flagelos e

pili, favorecendo sua fixação e mobilidade, consequentemente
dificultando sua eliminação, pode-se visualizar esta estrutura
presente na figura 1, possui sistema de secreção do tipo III, ou
seja injeção de toxina no interior da célula afetada (TEIXEIRA,
2015).

Figura 1 Estrutura da Pseudomonas Aeruginosa.

Figura 2 Microscopia da morfologia de bacilos gram
negativos.

Podem causar uma pneumonia grave em pacientes
hospitalizados, principalmente que estão em UTI (Unidade de
Tratamento Intensiva) sendo resultantes de aspirações
associadas a ventilação mecânica, todavia, se caso acometer
pacientes que possuem alguma doença respiratória crônica,
como por exemplo bronquite, pode-se desenvolver
futuramente uma fibrose cística.

Presença da bactéria na urina se prolongar o seu diagnóstico
e tratamento pode-se proliferar comprometendo os aparelho
urinário desde a bexiga até os rins.
Sua colonização pode causar uma obstrução urinaria
consequentemente podendo desenvolver doenças como
uretrite, cistite e pielonefrite. Encontra-se na figura 4 a
semeadura de uma amostra de urina no ágar cled com
presença de colônias planas de Pseudomonas.

Figura 4 – Semeadura de urina em ágar cled.

Figura 3 – Semeadura de secreção traquela em ágar sangue, 
macconkey e chocolate.

Há uma grande variação de antimicrobianos que estão
destinados para combater esse patógeno, são classificados
de acordo com sua estrutura química, seu mecanismo de
ação que atua na interferência da síntese da parede celular
podendo assim ocorrer alteração na permeabilidade da
membrana citoplasmática, interferência na replicação do
cromossomo e interferência na sua síntese proteica. Um dos
principais grupos que atuam na interferência da síntese da
parede celular é o grupo do β-lactâmicos, pode ser
encontrado em dois importantes antibióticos, a Penicilina e
a Cefalosporina, porém a bactéria pode ser considerada
resistente quando há um conjunto de mecanismo de
adaptação do microrganismo contra os efeitos nocivos ou
telais onde estão submetidos.

Pode-se concluir que o determinado microrganismo possui
alta capacidade de patogenicidade, mesmo não sendo capaz
de deixar um indivíduo saudável doente, por ser uma
bactéria oportunista, pode-se ser adquirida com mais
frequência em hospitais por pacientes que se encontram
vulneráveis e quando manifestam-se pode causar sintomas
clinicas graves, pois há uma baixa capacidade de combate-la
devido a sua alta resistência aos antibióticos, sendo assim
apenas os medicamentos de quarta geração são os mais
indicados e prováveis para seu tratamento. Portanto o
presente trabalho buscou apontar o papel dessa bactéria
descrevendo sua gravidade, transmissão, morfologia,
estrutura, infecção e seu tratamento.
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