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em disco, 17 isolados clínicos foram testados e cinco deles
~ o apresentam halo de inibiç a
~ o. Contudo, uma maior sensina
s da microdiluiç a
~ o em caldo,
bilidade foi constatada atrave
~ o da concentraç a
~o inibito
 ria mínima (CIM) varcom detecç a
cie estudada, demiando de 1,563 a 50 mL/mL, conforme a espe
~ o promissora in vitro frente C. albicans, C.
onstrando aç a
famata, C. glabrata, e CIM mais elevada para C. krusei, C. guilliermondii e C. parapsilosis.
~ o: Desta forma, o o
 leo essencial de A. zerumbet
Conclusa
foi eﬁcaz frente isolados clínicos de Candida, incluindo uma
 cie C. krusei com resiste
^ ncia intrínseca ao ﬂuconazol.
espe
 leo essencial apresenta potencial
Diante dos resultados, este o
 ngico in mostrando-se promissor para uso no desenvolantifu
vimento de novos agentes anti-Candida.
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 pticos críticos em Unidade de Terapia Intenem pacientes se
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~ o/Objetivo: Com o aumento do nu
 mero de casos
Introduç a
~ es por COVID-19, doença causada pelo vírus
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houve uma mudança no perﬁl de pacientes que eram atendidos nesses hospitais. Consequentemente, pode haver uma
 gico desses, podendo colocar
mudança no perﬁl microbiolo
em cheque os protocolos de antibioticoterapia. O objetivo do
 descrever o perﬁl microbiolo
 gico de um hospital
estudo e
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descritivo dos dados gerados dois anos antes da pandemia
(2018 e 2019) e no primeiro ano da pandemia por COVID19 (2020), provenientes do setor de microbiologia do refer
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cefuroxima (12%), gentamicina (11%), ciproﬂoxacina (8%),
trimetoprim/sulfametoxazol (8%), cefepima (5%), amoxici cido clavula
^ nico (3%) e ceftriaxona (2%).
lina/a
~ o: Observamos aumento signiﬁcativo na porcenConclusa
tagem de isolados resistentes a diferentes antibacterianos no
primeiro ano da pandemia por COVID-19, com destaque para
aumento de Klebsiella pneumoniae resistentes. Apoio:
Apoio: ICEPi/SESA − CAPES.
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~ es causiste
sadas por Pseudomonas Aeruginosa em contextos da
pandemia da Covid-19.
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