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RESUMO: Identificar e caracterizar populações de bactérias super-resistentes em ambiente hospitalar veterinário 

é de grande importância, tendo em visto que esses microrganismos podem colonizar tanto humanos, quanto 

animais. É fundamental a caracterização destes agentes já que muitos possuem uma resistência a múltiplos 

antimicrobianos e podem causar infecções tanto em humanos quanto em animais.  Portanto, o objetivo deste estudo 

é identificar o perfil microbiológico presente em estabelecimentos veterinários situados na região sudoeste do 

Estado de Goiás. As etapas da pesquisa se dividiram em coletas do material, cultura e identificação 

microbiológicas. Para isso foram coletadas 276 amostras (suabes de superfícies e instrumentos) em diversas 

clínicas, consultórios e hospitais veterinários, sendo que destas foram isoladas 310 cepas bacterianas, incluindo 

Staphylococcus coagulase-negativo (SCN), Micrococcus sp, Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp., 

Enterococcus sp., Escherichia coli e Proteus sp. Diante disto, podemos constatar que em um ambiente hospitalar 

veterinário podem ser encontrados diversos microrganismos patogênicos, muitos zoonóticos e de difícil controle, 

por isso a importância de se fazer um estudo para ter um maior controle destes agentes bacterianos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os animais atendidos em clínicas e hospitais veterinários, mesmo não apresentando 

sintomas específicos, devem ser considerados potenciais transmissores de enfermidades. Dados 

referentes à contaminação bacteriana em hospitais veterinários são escassos e, mesmo em 

hospitais humanos, existem dificuldades em quantificar e qualificar as infecções hospitalares 

(SANTOS et al, 2010). 

A hospitalização de animais doentes aumenta muito o risco de ocorrência de infecções. 

O médico veterinário tem a obrigação de minimizar o risco de danos adicionais que podem ser 

subsequentes às suas intervenções e isso inclui minimizar a exposição dos pacientes a agentes 

infecciosos que podem levar à infecção nosocomial. As infecções nosocomiais em hospitais 

veterinários não causam problemas unicamente ao paciente afetado, pois a propagação dos 

agentes infecciosos pode também prejudicar as operações normais do hospital, a confiança do 
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cliente, a imagem pública da Instituição, além de que, em alguns casos, o agente infeccioso 

pode ser zoonótico (MORLEY, 2002) 

A resistência microbiana refere-se a cepas de microrganismos capazes de 

multiplicarem-se em presença de doses terapêuticas ou concentrações mais altas de 

antimicrobianos (WANNAMACHER, 2004). O uso inadequado dos antimicrobianos no 

tratamento de infecções bacterianas em animais de companhia é alvo de diversas críticas, pois 

pode colaborar para o desenvolvimento de resistência bacteriana em animais e no homem 

(PEDERSEN et al. 2007, PALLO-ZIMMERMAN et al. 2010).  

Os esforços para diminuir os riscos de infecções hospitalares incluem programas 

apropriados de desinfecção de superfícies, móveis, equipamentos e área física, além da 

antissepsia adequada das mãos. Entretanto, existe uma dificuldade em selecionar desinfetantes 

apropriados, em virtude da grande variedade ofertada, além de ser indispensável identificar se 

estes são eficazes contra os microrganismos encontrados em locais de atendimento à saúde, 

animal ou humana (SANTOS et al, 2010) 

Este estudo tem como o objetivo identificar quais são as cepas bacterianas existentes no 

ambiente hospitalar veterinário, mostrando quais as de maior incidência para que seja feito um 

controle correto e um tratamento efetivo de possíveis infecções causadas por esses agentes 

bacterianos, não possibilitando assim, a disseminação dessas bactérias. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram coletadas em estabelecimentos veterinários localizados nos municípios de Jatai 

e Mineiros, Goiás, suabes de arrasto em mesas de atendimento, mesas cirúrgicas, maçanetas 

das portas, torneiras, gaiolas de internação, estetoscópios, termómetros, e todo e qualquer 

instrumental utilizado em contato direto com os animais ou com os atendentes. As amostras 

foram coletadas 12 vezes com no máximo 15 dias de intervalos entre elas e enviadas para o 

laboratório de Microbiologia Veterinária, e cultivadas em caldo nutriente e Agar sangue a 37ºC 

durante 24-48 horas.  

Para a identificação das espécies foram realizadas: prova da coagulase, prova de DNAse, 

teste de fermentação do manitol, teste da fermentação da manose, rafinose, sacarose, trealose e 

xilose, teste de fermentação da maltose e o teste de VP. 

 

 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi identificada uma grande variedade de gêneros bacterianos circulantes em ambiente 

hospitalar veterinário. Dentre as principais espécies e gêneros encontrados destacaram-se: 

Staphylococcus coagulase-negativo (SCN), Micrococcus sp, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas sp., Enterococcus sp., Escherichia coli e Proteus sp. Foi identificado um número 

maior de cepas de bactérias gram-positivas, um comportamento esperado de acordo com suas 

características de resistência a variações ambientais. Segundo Santos et al (2010), amostras 

coletadas em um ambulatório de Hospital Veterinário, foram isoladas as bactérias 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Enterobacter agglomerans e Arcanobacterium pyogenes, nos demonstrando que estes 

microrganismos, assim como os isolados neste presente estudo, são comuns em ambientes 

hospitalares. 

Das 276 amostras coletadas, foram isoladas 310 cepas bacterianas. Os microrganismos 

observados com maior frequência foram os bastonetes Gram-positivos (26,5%), seguido dos 

SCN (26,2%) e Micrococcus spp. (23,5%). Os SCN, assim como a maioria das bactérias do 

gênero Staphylococcus sp, são encontrados na microbiota normal do trato respiratório de 

animais e inclusive humanos (FERNANDO et al., 2015). Esta colonização se dá por conta do 

contato direto de humanos e animais. A capacidade de produzir coagulase divide o gênero em 

2 grupos de Staphylococcos sp sendo eles o Staphylococcus coagulase negativo (CNS) e os 

Staphylococcus coagulase positivo (ECP). A espécie S. aureus (7,1%) pertence ao grupo das 

ECP e é uma espécie típica e o principal patógeno do gênero Staphylococcus (GOMES et al., 

2013).  

Em relação a bactérias do grupo das gram-negativas, foram isoladas Pseudomonas sp 

(5,2%), Proteus sp (1,3%), Escherichia coli (2,2%), Klebsiella sp. (4/1,3%), Enterobacter sp. 

(1,3%), Shigella sp. (0,3%), Shigomonas paercimobilis (0,3%) e Aeromonas hidrophyla 

(0,3%). Segundo Kruth (2006) Pseudomonas e Proteus são agentes oportunistas, que podem 

ser transmitidos para outros animais e o homem. Como este microrganismo também um 

importante agente nosocomial, que sobrevive bem em meio hospitalar, deve-se realizar medidas 

de prevenção para evitar sua disseminação a pacientes internados com outras afecções (ARIAS 

et al, 2008). 

Segundo Ishii et al. (2010), os agentes bacterianos mais encontrados em animais 

atendidos no setor de Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia do HV/ UEL foram 

Staphylococcus spp e Pseudomonas spp, encontrados principalmente em feridas, sendo o 



 

 

Estafilococos encontrado também em afecções otológicas. Em um estudo feito por Atique et al 

(2012) mostrou que de 96 amostras coletadas da fossa nasal de alunos, 36,2% dos isolados eram 

Staphylococcus aureus e 63,8% eram Estafilococos coagulase-negativa (ECN), sendo o total 

de alunos colonizados por Staphylococcus aureus foi de 33,3%. 

No estudo de Guimarães et al (2011), foi constatado que de 133 óbitos em um Hospital 

da cidade de Sumaré, 75 foram devido à uma infecção nosocomial por diferentes agentes 

bacterianos, incluindo Staphylococcus aureus e Staplhylococcus sp. Com isso, podemos 

evidenciar que há diversos microrganismos presentes no ambiente hospitalar veterinário e 

também humano, principalmente o Staphylococcus aureus. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho nos mostram que há presença de agentes bacterianos em 

ambientes hospitalares e até mesmo fora desta área da saúde. A confirmação da presença desses 

microrganismos é de grande importância para que haja um maior controle higiênico nos 

ambientes, impedindo assim, que tenha uma disseminação desses microrganismos. 

Para tentar controlar essa disseminação de agentes bacterianos resistentes em ambientes 

hospitalares veterinários, deve-se separar aqueles animais susceptíveis dos potenciais 

reservatórios, incluindo o próprio Médico Veterinário, ou até mesmo o proprietário, ou seja, 

manipular os animais com luvas, fazer a higienização das mãos corretamente e não reutilizar 

seringas ou cateteres. No ambiente e em materiais que entram em contato com os animais é 

preciso que haja uma desinfecção diariamente. Para todo e qualquer atendimento, deve-se lavar 

bem as mãos antes e após o procedimento, utilizar luvas e, se possível, máscaras, já que um dos 

locais de colonização das bactérias são as fossas nasais. É importante destacar que animais 

hígidos, o Médico Veterinário, o proprietário, funcionários do estabelecimento hospitalar e 

animais que apresentam doença por estafilococos podem ser potenciais disseminadores da 

bactéria por onde passam. 
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