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ESTUDO DIRIGIDO DE MICROBIOTA INDÍGENA 

 

Problema 1 

1. Conceitue microbiota indígena e transitória. 

2. Conceitue infecção endógena e exógena. Exemplifique. 

3. Conceitue infecção hospitalar 

 

 

Problema 2 

1. Descreva a importância da microbiota indígena na nutrição de seres humanos. Exemplifique. 

2. Qual é a importância da microbiota na defesa do organismo? Exemplifique. 

 

 

Problema 3 

SAP, sexo feminino, cortou seu antebraço esquerdo com faca, há uma semana, enquanto trabalhava 

na cozinha. Relata edema, rubor e calor na região lesada. Há 4 dias, passou a apresentar febre e 

calafrios. Foi encaminhada ao Serviço de Urgência. O exame físico revelou TA = 39,4ºC e antebraço 

esquerdo edemaciado, eritematoso com abscesso na face anterior. 

Discuta: 

1. Qual é o provável agente etiológico do processo infeccioso apresentado pela paciente? 

2. Qual é a morfologia do microrganismo ao Gram? 

3. A fonte do microrganismo é a microbiota da pele. 

Descreva os principais grupos de microrganismos encontrados na microbiota da pele. 

Descreva as diferenças observadas na microbiota de diferentes regiões da pele. 

 

 

Problema 4 

PPS, 46 anos, sexo masculino, com diagnóstico de epilepsia desde a adolescência, vem usando 

anticonvulsivantes, desde então, de forma incorreta. Foi encaminhado ao Serviço Médico com história 

de tosse produtiva com eliminação de escarro com odor pútrido, febre e discreta perda de peso nas 

duas últimas semanas. Ao exame físico, paciente em mau estado geral, TA = 39,5ºC. A ausculta 

respiratória era sugestiva de lesão cavitária na região média do pulmão esquerdo, confirmada pelo 

exame radiológico. 

Discuta: 

1. Qual é a principal fonte de microrganismos para a lesão pulmonar apresentada pelo paciente? 

2. Na maioria das vezes, abscesso pulmonar em conseqüência de pneumonia de aspiração é o 

resultado de infecção polimicrobiana. Enumere os agentes etiológicos mais comuns destes 

processos. 

3. Descreva os principais grupos de bactérias encontradas na microbiota da boca e da orofaringe. 

4. Qual é a participação da microbiota da boca na gênese da cárie e da doença periodontal? 

Descreva os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nos dois processos. 
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Problema 5 

MBS, 27 anos, relata aborto induzido há 1 semana em clínica clandestina, no interior. Deu entrada, 

ontem, em Serviço Médico de Urgência, com febre (40,2ºC), taquicardia e taquipnéia. A palpação 

abdominal era difícil devido a defesa; entretanto, o útero apresentava-se aumentado e com 

consistência amolecida. A paciente foi submetida a histerectomia de urgência mas evoluiu para o 

óbito poucas horas após. 

Discuta: 

1. Decreva os principais grupos de bactérias encontradas na microbiota vaginal nas diferentes fases 

da vida. Correlacione o tipo de microrganismo predominante com o pH vaginal e explique. 

2. Qual é o microrganismo predominante na microbiota vaginal na faixa etária da paciente? 

3. Qual é o provável agente do processo infeccioso? 

 

 

Problema 6 

Resultado de secreção de orofaringe de paciente com 7 anos de idade, sexo masculino, com febre 

(TA = 38,5ºC), calafrios, mal estar geral. O exame da orofaringe mostrava hiperemia da região e 

presença de pontos purulentos. Ausência de linfadenomegalia cervical ou submandibular.  

Resultado: 

Gram: presença de numerosos cocos Gram positivos isolados, aos pares e em cadeias curtas. 

Presença de bastonetes Gram positivos e raros diplococos Gram negativos e bastonetes Gram 

negativos. 

Cultura: predomínio de Streptococcus sp (-hemolítico). Crescimento de pequeno número de colônias 

de Corynebacterium sp (difteróides), Staphylococcus epidermidis, Moraxella catarrhalis e Escherichia 

coli. 

1. Interprete o resultado. 

2. Descreva, de forma sucinta, a microbiota indígena da orofaringe. 

3. Quais são os principais agentes de faringoamigdalite em indivíduos sem comprometimento do 

sistema imunitário? 

 

 

Problema 7 

Paciente do sexo feminino, sexualmente ativa, 20 anos de idade, com disúria a esclarecer. TA = 

36,4ºC. Sem outras queixas e alterações ao exame físico. 

Exame de urina rotina = sem alterações 

Gram de gota de urina não centrifugada: não foram vistas bactérias. 

Cultura: 

 quantitativa: 100 bactérias/ml de urina 

 qualitativa: Staphylococcus epidermidis 

 Streptococcus sp ( hemolíticos e não hemolíticos) 

1. Interprete o resultado. 

2. Descreva, de forma sucinta, a microbiota indígena do trato urinário. 

3. Descreva os critérios tradicionais de interpretação de urocultura quantitativa. 


