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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OBJETIVO
Verificar um perfil de susceptibilidade bacteriana a 

antimicrobianos através de artigos que apresentam análises 
de quadros de diarreia aguda em pacientes pediátricos de 
até 5 anos de idade, em especial Escherichia coli e 
Salmonella spp.

METODOLOGIA

BVS ScieloBASES DE DADOS

diarreia infantil E resistência a antibióticos

DESCRITORES:

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:
TEXTO COMPLETO INDISPONÍVEL;
IDIOMAS DIFERENTES DE INGLÊS 

E PORTUGUÊS;
ANTERIORES A 2009

17 resultados 1 resultado
INCLUSÃO NO ESTUDO 

POR CORRESPONDÊNCIA 
AO TEMA

4 resultados

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tabela 1: Distribuição da frequência segundo microrganismos 
isolados 

Espécies BRASIL 
(Recife)

PERU 
(Lima)

CHINA 
(Wuhan)

E. coli 
(diarreiogênicas)

9,3% 
(13/140)*

29% 
(161/557)

23,5% 
(24/102)

Salmonella spp. 2,1% 
(3/140) 0 42,2% 

(43/102)

Shigella spp. 2,1% 
(3/140) 0 5,9% 

(6/102)

*Só foram analisados os subgrupos de EPEC e EIEC, já que não foi 
possível, pelos métodos utilizados, diferenciar as demais DEC das não 
diarreiogênicas.

Gráfico 1: % linhagens resistentes de E. coli

CONCLUSÃO
A resistência das linhagens isoladas em pacientes pediátricos 

está relacionada não apenas ao uso indiscriminado de antibióticos, como 
também ao contexto socioeconômico da população circunscrita no 
estudo e às variantes regionais. Percebe-se uma mudança no perfil 
etiológico das doenças diarreicas e no padrão de susceptibilidade 
bacteriana, corroborando com a necessidade de identificação do agente 
e de sua resistência para direcionamento da terapêutica correta. Apesar 
disso, poucas são as pesquisas neste âmbito, ressaltando a importância 
da renovação constante desses dados na esfera local e regional.

*Não foi analisada a resistência bacteriana a esse fármaco no artigo brasileiro.
Gráfico 2: % resistência de acordo com os subgrupos de E. coli 
diarreiogênica (Lima, Peru)

Tabela 2: Prevalência e susceptibilidade dos isolados de S. enterica de 
crianças de Belo Horizonte, Brasil

Apesar dos grandes avanços em conhecimentos 
epidemiológicos, patológicos e terapêuticos, as doenças 
diarreicas continuam sendo relevantes causas de 
morbimortalidade no mundo, em especial a infantil, ainda 
que possuam uma alta resolutividade na maioria dos casos. 
Diretamente associadas a fatores socioeconômicos, 
culturais e demográficos, entende-se a necessidade de, 
além de um diagnóstico etiológico específico, buscar o 
conhecimento de um perfil de resistência a antibióticos das 
principais bactérias diarreiogênicas. É importante 
reconhecer as particularidades regionais implicadas nessa 
procura, assim como as mudanças constantes na dinâmica 
do território, tornando-se eficaz, com isso, na melhora desse 
prognóstico.

Prevalência 
(S. enterica) 

Sensível a todos 
os fármacos** NALᴿ NALᴿCLOᴿ

NALᴿCLOᴿ
AMPᴿ

3,2% (5/157) 40% 20% 20% 20%

Fármacos testados: ácido nalidíxico (NAL), cloranfenicol (CLO), ampicilina (AMP) e 
tetraciclina (TTC).

**Fármacos testados: ácido nalidíxico (NAL), cloranfenicol (CLO), ampicilina 
(AMP), ceftriaxona, ciprofloxacina, e trimetoprima/sulfametoxazol.


