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RESUMO 
 

 
 
 

Dentre os bacilos Gram-negativos não fermentadores da glicose, 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii são os agentes etiológicos de 

infecções hospitalares mais freqüentes. A resistência aos carbapenemas entre esses 

patógenos está se tornando um problema terapêutico mundial, e a produção de 

carbapenemases tem emergido como um dos mecanismos responsáveis por essa 

resistência. O presente estudo objetivou verificar a produção de carbapenemases 

em amostras de P. aeruginosa e A. baumannii isoladas de pacientes internados no 

Hospital Estadual Azevedo Lima, um hospital público localizado em Niterói, RJ. 

Foram avaliadas 400 amostras (286 P. aeruginosa e 114 A. baumannii), e sua 

susceptibilidade aos antimicrobianos foi testada pelo método de disco-difusão. As 

amostras resistentes à ceftazidima foram submetidas à avaliação da produção de 

MβL, através do método de disco-aproximação. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

foi realizada para detectar genes que codificam a produção de MβLs. Em 20 

amostras de A. baumannii, também foi pesquisada a presença dos genes blaOXA-51, 

blaOXA-23 and blaOXA-58, que codificam a produção de oxacilinases. A produção de 

MβL foi detectada em 49 amostras de P. aeruginosa (17,1% das 286 amostras 

investigadas) e em 20 amostras de A. baumannii (17,5% das 114 investigadas). A 

maioria dessas amostras foi resistente a todos os antimicrobianos testados, exceto a 

polimixina B. O gene blaSPM-1 foi o prevalente entre as amostras de P. aeruginosa, 

tendo sido detectado em 17 amostras (35%), seguido do gene blaIMP-1 (uma amostra; 

2%) e o gene blaVIM-2 (uma amostra; 2%). Nas amostras de A. baumannii, não foram 

detectados amplicons compatíveis com o gene blaIMP-1. O gene blaOXA-51 foi 

detectado nas 20 amostras de A. baumannii avaliadas e, os genes blaOXA-23 e blaOXA- 

58 foram detectados em três (15%) e uma (5%) amostra, respectivamente. A 

diversidade genética de oito das 17 amostras SPM-1, avaliada através da 

eletroforese em campo pulsado (PFGE), revelou a ocorrência de um único clone, 

sugerindo a disseminação intra-hospitalar dessas amostras. Trata-se do primeiro 
relato de detecção de MβL dos tipos IMP-1 e VIM-2, em P. aeruginosa no estado do 

Rio de Janeiro, e de oxacilinase do tipo OXA-58 em A. baumannii, no Brasil. 

 
 

Palavras-chave – Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; 
carbapenemases 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii are the most 
prevalent nonfermentative bacterial species isolated from clinical specimens of 
hospitalized patients. Carbapenem resistance among these pathogens is becoming a 
critical therapeutic problem worldwide. Carbapenemases production is emerging as 
an important mechanism of carbapenem resistance among nonfermentative Gram- 
negative isolates. The present study was undertaken to evaluate carbapenemases 
production among clinical isolates of P. aeruginosa and A. baumannii in inpatients at 
Hospital Estadual Azevedo Lima, a public hospital located in Niterói, Rio de Janeiro. 
A total of 400 isolates of P. aeruginosa (286) and A. baumannii (114) identified by 
routine techniques were studied. Antimicrobial susceptibility testing of the isolates 
was performed by disk difusion testing. Isolates resistant to ceftazidime were 
screened for MβL production by the disk approximation test. To determine whether 
these strains were carrying MβL genes, PCR (Polymerase Chain Reaction) was 
performed on total DNA. A. baumannii strains were also tested with primers for 
blaOXA-51, blaOXA-23 and blaOXA-58. MβL production was detected in 49 P. aeruginosa 
isolates (17.1% of the 286 isolates investigated) and in 20 A. baumannii isolates 
(17.5% of the 114 isolates investigated). The majority of these isolates were resistant 
to all antimicrobial agents tested, except for polymyxin B. Of the 49 P. aeruginosa 
isolates included in this study, MβL gene blaSPM-1 was the most prevalent, being 
detected in seventeen (35%) of the P. aeruginosa strains, followed by the blaIMP-1 
gene (one strain; 2%) and the blaVIM-2 gene (one strain; 2%). The blaIMP-1 gene was 
not present in any of the A. baumannii strains. The blaOXA-51 gene was detected in all 
A. baumannii isolates evaluated (20 isolates) and the blaOXA-23 and blaOXA-58 genes 
were detected in three (15%) and one (5%) isolates, respectively. The genetic 
diversity of eight of 17 P. aeruginosa SPM-1 isolates, evaluated by pulsed-field gel 
electrophoresis (PFGE), showed that the isolates belonged to the same genotype, 
indicating the intrahospital dissemination of these strains. In the present study we 
report the first appearance of an IMP-1-like and a VIM-2-like MβL encountered in 
clinical isolates of P. aeruginosa from a hospital in Rio de Janeiro and the first 
appearance of an OXA-58-like in a clinical isolate of A. baumannii from a Brazilian 
hospital. 

 
 

Key words – Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; carbapenemases 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii são bactérias Gram- 

negativas, não fermentadoras da glicose, amplamente distribuídas na natureza e no 

ambiente hospitalar, que apresentam necessidades nutricionais mínimas e tolerância 

a condições físicas extremas (umidade, temperatura, pH), o que favorece sua 

sobrevivência por períodos prolongados em superfícies úmidas e secas. Também 

apresentam grande capacidade de desenvolver resistência aos antimicrobianos, 

assim como de escapar aos mecanismos de defesa do hospedeiro. Podem estar 

presentes em alimentos (frutas e vegetais frescos) e colonizar a pele e sítios úmidos 

do corpo, incluindo orofaringe, mucosa nasal, axilas e períneo de seres humanos 

saudáveis. O trato digestivo é o sítio mais freqüente de colonização e importante 

reservatório de cepas multirresistentes (MR) envolvidas em surtos hospitalares. 

Vários estudos têm demonstrado que pacientes infectados e/ou colonizados podem 

ser os reservatórios de cepas MR, e que a principal via de transmissão ocorre devido 

à exposição a equipamentos médicos e pelas mãos dos profissionais de saúde 

(KISKA & GILLIGAN, 2003; BLONDEL-HILL et al., 2007; SCHRECKENBERGER et 

al., 2007; MONTEFOUR et al., 2008). 
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As infecções hospitalares mais comuns são as dos tratos respiratório e 

urinário, infecções em corrente sanguínea e infecções de feridas, incluindo sítios de 

cateterização. P. aeruginosa é agente etiológico freqüente de infecções em unidades 

de queimados. A. baumannii tem emergido como importante causa de meningite 

secundária a procedimentos neuro-cirúrgicos (BLONDEL-HILL et al., 2007; 

SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

 
 

Os fatores de risco para aquisição de infecções hospitalares por P. 

aeruginosa e A. baumannii incluem: permanência prolongada em UTI, 

procedimentos invasivos, imunossupressão decorrente do uso de quimioterápicos 

para o tratamento de neoplasias, antibioticoterapia, ventilação mecânica, 

queimaduras, feridas cirúrgicas e existência de doenças de base (CISNEROS et al., 

2005; BLONDEL-HILL et al., 2007; SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

 
 

Nos últimos 20 anos, vem sendo relatado um aumento notável da 

resistência bacteriana aos antimicrobianos, principalmente em setores de 

atendimento a pacientes graves (BOUZA et al., 2003). Este fato é preocupante, visto 

que a perda de sensibilidade em curto espaço de tempo não é correspondida com 

um aumento da velocidade com que novos antimicrobianos são lançados no 

mercado, deixando os pacientes expostos a infecções com poucas possibilidades de 

tratamento (D'AGATA, 2004). 

 
 

Diversos mecanismos estão envolvidos na resistência de P. aeruginosa e 
 

A. baumannii a antimicrobianos, destacando-se: baixa permeabilidade da membrana 

externa,  ativação  de  bombas  de  efluxo,  produção  de  enzimas  inativadoras  de 
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aminoglicosídeos e produção de β-lactamases, entre outros (VAHABOGLU et al., 

2001). A seleção do antimicrobiano apropriado para a terapia de infecções causadas 

por P. aeruginosa e A. baumannii é essencial para o sucesso do tratamento, em 

decorrência da multirresistência apresentada pela maioria das amostras (DRAGO et 

al., 2005). 

 
 

Os carbapenemas (imipenem e meropenem) são antibióticos 

desenvolvidos da tienamicina, um produto natural derivado do Streptomyces cattleya 

(BIRNBAUM et al., 1985), que pertencem à classe dos beta-lactâmicos e possuem 

um largo espectro de atividade antibacteriana. Estes antibióticos têm sido as drogas 

de escolha para o tratamento de infecções hospitalares causadas por bacilos Gram- 

negativos MR, devido ao amplo espectro de ação e à grande estabilidade dessas 

drogas frente à maioria das β-lactamases, inclusive as de espectro ampliado – ESBL 

– (Extended-Spectrum Beta-Lactamases) (WALSH et al., 2002). Entretanto, 

resistência aos carbapenemas tem sido observada principalmente entre amostras de 

P. aeruginosa e A. baumannii, em decorrência de diversos mecanismos, como a 

produção de β-lactamases do tipo carbapenemases. Muitas β-lactamases adquiridas 

pertencentes à classe B de Ambler, conhecidas como metalo-β-lactamases (MβL), 

ou à classe D, também conhecidas como oxacilinases, têm sido identificadas nestes 

patógenos (LIVERMORE et al., 2002; TOLEMAN et al., 2002; LEE et al., 2004; 

PEREZ et al., 2007). A grande utilização dos carbapenemas no ambiente hospitalar 

provoca aumento da pressão seletiva sobre a microbiota nosocomial, favorecendo a 

seleção de subpopulações de microrganismos com sensibilidade diminuída ou 

resistência a esses antimicrobianos (MENDES et al., 2006). Por outro lado, amostras 

produtoras   de   MβL   representam   uma   grande   preocupação   no   sentido   da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico_beta-lact%C3%A2mico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tienamicina&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptomyces_cattleya&amp;action=edit&amp;redlink=1
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disseminação de genes de resistência, pois, quando isoladas no ambiente 

hospitalar, podem ocasionar surtos, impossibilitando o tratamento de primeira linha 

(BOUZA et al., 2003). 

 
 

Apesar de ainda não haver padronização para testes de detecção de 

MβL, existe a necessidade de implementação, nos laboratórios de microbiologia 

clínica, de testes práticos e aplicáveis, para a detecção preliminar de cepas 

produtoras dessas enzimas, com o objetivo de auxiliar no controle de infecções 

hospitalares. 

 
 

Devido à importância cada vez maior de P. aeruginosa e A. baumannii 

como agentes de infecções hospitalares e ao surgimento constante de amostras MR, 

inclusive produtoras de MβL, que torna em alguns casos, inviável qualquer esquema 

terapêutico antimicrobiano, estudos que visam à vigilância constante do surgimento 

de novos mecanismos de resistência, bem como ao monitoramento da resistência 

aos antimicrobianos, especialmente no ambiente hospitalar, são de grande 

relevância. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 

 

2.1 Pseudomonas aeruginosa 

 

 
2.1.1 TAXONOMIA 

 
 
 

Pseudomonas é um amplo e complexo gênero de bactérias Gram- 

negativas de importância clínica e ambiental. Em 1973, num trabalho realizado por 

Palleroni e colaboradores, foi verificada, através de estudos de homologia DNA – 

rRNA, uma grande heterogeneidade, o que levou os autores a classificar o gênero 

em cinco grupos geneticamente diferentes. 

 
 

Em 1996, Kersters e colaboradores reclassificaram quatro desses cinco 

grupos de homologia em novos gêneros: Burkholderia, Stenotrophomonas, 

Comamonas, Shewanella, Ralstonia, Methylobacterium, Sphingomonas, Acidovorax 

e Brevundimonas. O gênero Pseudomonas ficou, assim, alocado no Grupo I, 

incluindo as espécies P. aeruginosa, P. fluorescens, P. putida, P. veronii, P. monteilii, 
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P. stutzeri, P. mendocina, P. pseudoalcaligenes, P. alcaligenes, P. luteola e 
 

P. oryzihabitans. 

 
 

 
2.1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
 
 

Pseudomonas spp. apresentam-se como bastonetes Gram-negativos 

intensa ou levemente encurvados, não esporulados, medindo de 1,5 μ a 5 μ de 

comprimento e 0,5 μ a 1 μ de largura. São usualmente móveis, por meio de um ou 

mais flagelos polares e possuem metabolismo respiratório estritamente aeróbico; em 

alguns casos, o nitrato pode ser usado como aceptor alternativo de elétrons, o que 

permite o crescimento anaeróbico. Utilizam glicose e outros carboidratos 

oxidativamente, são catalase positivos e são citocromo-oxidase positivos (exceto P. 

luteola e P. oryzihabitans). A maioria das espécies de Pseudomonas pode 

sobreviver em uma enorme variedade de nichos ambientais já que crescem bem 

entre 4ºC e 36ºC (KISKA & GILLIGAN, 2003; PALLERONI, 2005). 

 
 

P. aeruginosa apresenta bom crescimento em ágar MacConkey, também 

crescendo em caldo na temperatura de 42ºC. Produz os pigmentos pioverdina 

(pigmento fluorescente) e piocianina (pigmento fenazina de cor azul hidrossolúvel), 

responsáveis pela cor verde brilhante, característica das colônias desta espécie. 

Algumas amostras produzem também outros pigmentos hidrossolúveis como 

piorrubina (avermelhado) ou piomelanina (marrom a preto) (GILLIGAN, 1991; 

POLLACK, 2000; KISKA & GILLIGAN, 2003). 
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P. aeruginosa é a espécie de bacilo Gram-negativo não fermentador 

(BGNNF) mais freqüentemente isolada de amostras clínicas; é uma bactéria ubíqua, 

com predileção por ambientes úmidos, sendo encontrada no solo, na água, em 

vegetais, ralos de pia, pisos e até em soluções anti-sépticas. Raramente colonizam 

humanos sadios porque a pele intacta, a orofaringe, o trato gastro-intestinal e outros 

sítios úmidos do corpo encontram-se intensamente colonizados pela microbiota 

normal do indivíduo (KISKA & GILLIGAN, 2003). 

 
 

P. aeruginosa é principalmente um patógeno nosocomial, tendo papel de 

destaque pela freqüência, pelos custos envolvidos nas infecções causadas por 

esses microrganismos e pelas elevadas taxas de mortalidade associadas com essas 

infecções (CARMELI et al., 1999). Cabe ressaltar que a freqüência pode variar 

segundo a região geográfica, o tipo de hospital, de paciente e mesmo dentro da 

mesma instituição, segundo a unidade clínica (JONES et al., 2000; GALES et al., 

2001a). Portanto, o conhecimento da epidemiologia local é uma das ferramentas 

primordiais para a abordagem precisa destas infecções. A hospitalização aumenta a 

freqüência de colonização dos pacientes por esses microrganismos, colocando-os 

em risco de infecções e pode ocorrer devido à exposição a equipamentos médicos, 

mãos dos profissionais de saúde e ao uso de antimicrobianos de amplo espectro 

(RICHARD et al., 1994; POLLACK, 2000; KISKA & GILLIGAN, 2003; BLONDEL- 

HILL et al., 2007). A colonização ocorre particularmente na pele dos queimados, no 

trato respiratório dos pacientes submetidos à ventilação mecânica, no trato gastro- 

intestinal daqueles que receberam quimioterapia e em qualquer sítio dos que foram 

tratados com antibióticos (RICHARD et al., 1994; LEE S. C. et al., 1999; POLLACK, 

2000). Os percentuais de resistência são mais elevados em amostras isoladas em 
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UTI, refletindo a maior intensidade de uso de antimicrobianos nesse ambiente, e, 

possivelmente, a transmissão de cepas MR entre os pacientes (FRIDKIN & 

GAYNES, 1999). 

 
 

P. aeruginosa é considerada a espécie mais virulenta dentre os BGNNF e 

produz várias substâncias consideradas responsáveis pela colonização (aderência a 

células hospedeiras) e uma variedade de outros fatores de virulência. Uma vez em 

contato com o hospedeiro humano, P. aeruginosa pode colonizar uma grande 

variedade de tecidos. Dois fatores de adesão foram identificados: a fímbria (pilus) e 

a cápsula mucóide (alginato). A cápsula possibilita aderência à superfície mucosa 

normal, através da interação do alginato com material mucóide similar que recobre a 

superfície mucosa. Além disso, a cápsula tem a habilidade de evitar a atração dos 

leucócitos para o sítio de infecção, de não ativar o complemento e de aumentar a 

atividade oxidativa dos neutrófilos, contribuindo para a formação de biofilme e 

evolução para infecção crônica (PEDERSEN et al., 1990; VAN-DELDEN & 

IGLEWSKI, 1998). A proteção da cápsula se faz, também, contra o mecanismo 

muco-ciliar do trato respiratório, os surfactantes, os anticorpos, o complemento e os 

antimicrobianos. O melhor exemplo desse fenômeno é o que ocorre nas próteses 

vasculares, articulares, drenos, cateteres e no pulmão de pacientes com fibrose 

cística onde, uma vez presente na forma de biofilme, cepas ambientais de P. 

aeruginosa teriam a oportunidade de se adaptar a condições inflamatórias extremas 

e ao tratamento antimicrobiano através de décadas, sem sua erradicação. As 

bactérias protegidas dentro do biofilme resultam em massivas quantidades nos 

tecidos colonizados, que permitem recidivas de processos infecciosos a partir dessa 

fonte (VAN-DELDEN & IGLEWSKI, 1998; COBB et al., 2004; ROBLES-PRICE et al., 
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2004). A infecção crônica por P. aeruginosa é associada com aumento de  

morbidade e mortalidade nestes pacientes, pois, uma vez estabelecida, a sua 

erradicação é muito difícil, mesmo com intensa antibioticoterapia (FINNAN et al., 

2004; BLONDEL-HILL et al., 2007). 

 
 

Fosfatase alcalina, elastase, exotoxina A, exoenzima S, citotoxina, lípase 

e fosfolipase são os principais produtos extracelulares relacionados ao processo 

invasivo e de interferência com o sistema imunológico (VAN-DELDEN & IGLEWSKI, 

1998; FINNAN et al., 2004; McADAM & SHARPE, 2005). 

 

 
2.1.3 INFECÇÕES CLÍNICAS 

 
 
 

P. aeruginosa habitualmente não causa infecção em pacientes hígidos, 

sendo necessária a presença de fatores predisponentes que permitam a instalação 

dessa bactéria no organismo hospedeiro, tais como: permanência prolongada em 

UTI, procedimentos invasivos, imunossupressão decorrente do uso de 

quimioterápicos para o tratamento de neoplasias, queimaduras, feridas cirúrgicas, 

existência de doenças de base como Fibrose Cística (FC) e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA), entre outros (KISKA & GILLIGAN, 2003). Uma 

característica marcante das amostras de P. aeruginosa envolvidas em infecções 

adquiridas em hospitais é a multirresistência (SADER et al., 1993). 

 
 

A maioria das infecções causadas por P. aeruginosa é relacionada à 

assistência à saúde, principalmente ao ambiente hospitalar. Mas, as infecções por 

essa bactéria, adquiridas na comunidade, já foram relatadas na literatura e podem 
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variar de leves a graves. Geralmente relacionadas a pacientes que não apresentam 

imunossupressão, tais infecções tendem a ser localizadas e associadas ao contato 

com água ou soluções contaminadas, destacando-se a foliculite e a infecção do 

ouvido externo, conhecida como “otite do nadador”, que ocorre principalmente nos 

indivíduos que praticam esportes aquáticos. P. aeruginosa pode causar ainda otite 

externa maligna em diabéticos (POLLACK, 2000). As infecções oculares devido ao 

uso de lentes de contato contaminadas por esse microrganismo podem causar 

úlcera de córnea e perda da função ocular. P. aeruginosa é agente etiológico pouco 

freqüente de pneumonia adquirida na comunidade. Entretanto, em pacientes com 

fibrose cística, é o patógeno mais prevalente, expressando um fenótipo tipicamente 

mucóide, difícil de ser erradicado. Pode causar também endocardite e osteomielite 

decorrente do uso de drogas injetáveis ilícitas (KISKA & GILLIGAN, 2003; 

BLONDEL-HILL et al., 2007). 

 
 

P. aeruginosa MR é um dos principais patógenos envolvidos em infecções 

hospitalares e ocupa o primeiro lugar como agente causal de pneumonia nosocomial 

no Brasil (SADER et al., 2001). Pacientes submetidos à ventilação mecânica podem 

evoluir para pneumonia, devido à quebra na barreira natural de proteção (RELLO et 

al., 1997). Infecções em feridas decorrentes de queimaduras podem evoluir para 

septicemia, principal causa de mortalidade nesses pacientes. Além disso, P. 

aeruginosa pode causar meningite secundária devido a trauma ou cirurgia e sepse 

em neonatos (BLONDEL-HILL et al., 2007). Essas infecções são de difícil tratamento 

devido à multirresistência apresentada por essas amostras (SADER et al., 2001). 
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2.2 Acinetobacter baumannii 

 
 
 

2.2.1 TAXONOMIA 

 
 
 

O gênero Acinetobacter pertence à família Moraxellaceae e, com base em 

estudos de hibridização de DNA-DNA, 25 grupos de homologia de DNA (também 

chamados genoespécies) foram descritos (SCHRECKENBERGER et al., 2007). As 

genoespécies 1, 2, 3 e 13 de Tjernberg e Ursing (1999) podem ser difíceis de 

identificar no laboratório clínico e têm sido referidas como complexo A. calcoaceticus 

- A. baumannii. Devido a isso, Schreckenberger e colaboradores (2003) alocaram as 

espécies de maior importância clínica em dois grupos: sacarolíticos e 

assacarolíticos. As cepas que utilizam glicose pela via oxidativa (sacarolíticas), não 

hemolíticas, são classificadas como A. baumannii; as que não utilizam glicose por 

nenhuma das vias, oxidativa ou fermentativa (assacarolíticas), não hemolíticas, são 

classificadas como Acinetobacter lwoffii, e as hemolíticas são classificadas como 

Acinetobacter haemolyticus. 

 

 
2.2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
 
 

O gênero Acinetobacter é constituído de cocobacilos Gram-negativos, 

estritamente aeróbicos, citocromo oxidase negativos, não fermentadores da glicose, 

imóveis, que medem de 1 μ a 1,5 μ de comprimento e 1,5 μ a 2,5 μ de largura, 

algumas vezes difíceis de descorar e freqüentemente arranjados em pares, podendo 

ser confundidos com cocos Gram-positivos, em exames diretos do conteúdo de 
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frascos de hemocultura positivas corados pelo método de Gram. As colônias são 

planas, opacas e ligeiramente menores do que as da família Enterobacteriaceae. 

Muitas espécies crescem em ágar MacConkey como colônias incolores ou 

ligeiramente rosadas (BOUVET & GRIMONT, 1986; SCHRECKENBERGER et al., 

2007). 

 
 

As espécies de Acinetobacter encontram-se amplamente distribuídas na 

natureza e no ambiente hospitalar, estando em segundo lugar entre os BGNNF mais 

freqüentemente isolados de material clínico humano, sendo o primeiro lugar  

ocupado por P. aeruginosa. O trato digestivo de pacientes internados em UTI 

constitui um importante reservatório de A. baumannii, devido a modificações 

ocorridas na microbiota intestinal normal do paciente (CORBELLA et al., 1996). 

 
 

São capazes de sobreviver em superfícies úmidas ou secas por meses 

e podem estar presentes em diversos gêneros alimentícios e na pele de seres 

humanos saudáveis (HOUANG et al., 2001; SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

Muitos objetos, equipamentos e insumos existentes no ambiente hospitalar já foram 

descritos como reservatórios de amostras de A. baumannii envolvidas em surtos,  

tais como: equipamentos de sucção, bombas de infusão, equipamentos de 

ressuscitação, ataduras de gaze, grades das camas, travesseiros, cortinas, pias, 

mesas, ventiladores, entre outros (FOURNIER & RICHET, 2006). 

 
 

Apesar da grande quantidade de dados clínicos e epidemiológicos 

referentes ao papel de A. baumannii em infecções nosocomiais, os fatores de 

virulência específicos e os mecanismos de patogenicidade desse microrganismo 
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ainda precisam ser elucidados. A proteína de membrana externa 38 (Omp38) pode 

agir como potencial fator de virulência na indução da apoptose de células epiteliais 

no estágio inicial da infecção por A. baumannii (CHOI et al., 2005). Nenhum fator de 

aderência específico, como fímbrias, tem sido descrito e sabe-se que o 

microrganismo é capaz de crescer sob condições de deficiência de ferro, sugerindo 

a presença de sideróforos (CHOI et al., 2005; JOLY-GUILLOU, 2005). O 

lipopolissacarídeo (LPS) está envolvido na resistência ao complemento do soro 

humano e age em sinergismo com a cápsula exopolissacarídica. A produção de 

exopolissacarídeo é o principal fator de virulência e sabe-se que protege a bactéria 

contra as defesas do hospedeiro. Em estudos experimentais, cepas de 

Acinetobacter que produzem exopolissacarídeo têm demonstrado ser mais 

patogênicas do que as não produtoras, especialmente em infecções polimicrobianas 

(JOLY-GUILLOU, 2005). 

 

 
2.2.3 INFECÇÕES CLÍNICAS 

 
 
 

Acinetobacter spp. são considerados não patogênicos para indivíduos 

hígidos, mas podem causar infecções em indivíduos imunossuprimidos. A espécie 

mais freqüentemente isolada em seres humanos é A. baumannii (TRAUB & 

LEONHARD, 1994); seguido por A. haemolyticus, A. johnsonii, genoespécie 3 e 

genoespécie 6 (TJERNBERG & URSING, 1999). 

 
 

Pneumonias adquiridas na comunidade causadas por esses 

microrganismos, com elevadas taxas de mortalidade, têm sido relatadas e estão 

fortemente associadas com tratamento antimicrobiano inicial inapropriado e evolução 



31 
 

 
 

 

para septicemia (CISNEROS et al., 1996; SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

Casos esporádicos de peritonite decorrente de diálise peritoneal ambulatorial, 

endocardite, osteomielite, artrite e perfuração de córnea também já foram descritos 

(BERGOGNE-BEREZIN & TOWNER, 1996; PRASHANTH et al., 2000). Militares de 

tropas americanas, feridos no Iraque e no Afeganistão, têm sofrido infecções graves 

em ferimentos e osteomielite por amostras MR de A. baumannii (JONES et al., 

2006). 

 
 

A capacidade de A. baumannii de adquirir multirresistência aos 

antimicrobianos e sua alta capacidade de sobreviver em superfícies ambientais têm 

causado um aumento preocupante de infecções hospitalares por esse 

microrganismo (SCHRECKENBERGER et al., 2007). Os fatores de risco 

relacionados à aquisição de infecção hospitalar por Acinetobacter spp. são: cirurgia 

recente, tratamento com antimicrobianos, procedimentos invasivos, traumas, 

permanência prolongada em UTI, presença de neoplasias, imunocomprometimento, 

queimaduras e, idade avançada (BERGOGNE-BEREZIN & TOWNER; 1996). Nos 

últimos anos, tem havido um aumento expressivo de relatos de pneumonias 

hospitalares causadas por espécies de Acinetobacter, principalmente relacionadas 

ao uso de equipamentos de ventilação em pacientes atendidos em UTI, com 

prognóstico consideravelmente pior do que ao associado a outras bactérias Gram- 

negativas ou Gram-positivas, com exceção das causadas por P. aeruginosa. 

Infecções do trato urinário, meningite secundária à cirurgia, infecções de feridas e 

bacteremias também têm sido relatadas. A bacteremia por A. baumannii já foi 

considerada de pouca gravidade. Porém, há evidências contradizendo esse ponto de 
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vista, uma vez que pode, freqüentemente, levar ao choque séptico e ao óbito 

(CISNEROS et al., 1996; SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

 

 
2.3 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

 
 
 

A prevalência da resistência bacteriana aos antimicrobianos está 

aumentando no mundo todo e é reflexo do desenvolvimento de novos mecanismos 

de resistência, da transferência dos genes de resistência entre as bactérias e da 

propagação de cepas resistentes entre os pacientes (LIVERMORE & WOODFORD, 

2000). A resistência adquirida aos antimicrobianos é o resultado tanto de mutações 

no próprio genoma bacteriano como da aquisição de genes de resistência por 

transferência horizontal. Existe um grande número de elementos de DNA que 

transportam genes de resistência como plasmídeos, transposons e integrons. Os 

transposons são elementos genéticos móveis, que codificam uma transposase sítio- 

específica que lhes permite inserir-se ou destacar-se do genoma, podendo estar 

integrados ao cromossomo ou ser carreados por plasmídeos. Os integrons são 

elementos genéticos que podem conter um ou mais genes de resistência inseridos 

por meio de um sistema de recombinação sítio-específica. Os integrons dependem 

de transposons ou plasmídeos para seu transporte e transferência. Estão divididos 

em classes com base na seqüência do gene da integrase. Embora pelo menos seis 

classes de integrons tenham sido descritas, a classe 1 é a mais comum entre 

amostras clínicas de bactérias Gram-negativas, incluindo espécies de Pseudomonas 

e Acinetobacter (LIVERMORE, 2000; NORMARK & NORMARK, 2002; TURTON et 

al., 2005; PEREZ et al., 2007). 
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2.3.1 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM P. aeruginosa 

 
 
 

Uma característica marcante da espécie P. aeruginosa é a sua resistência 

intrínseca a vários antimicrobianos utilizados habitualmente no tratamento de 

infecções causadas por bactérias Gram-negativas. Os principais mecanismos de 

resistência apresentados por essas bactérias são: i- produção de β-lactamases 

cromossômicas do tipo AmpC, que conferem resistência aos β-lactâmicos, com 

exceção da cefepima e dos carbapenemas; ii- sistemas de efluxo de amplo espectro 

como MexA-MexB-OprM e MexX-MexY-OprM; iii- baixa permeabilidade da 

membrana externa, freqüentemente atribuída ao número e diâmetro reduzidos de 

porinas e iv- produção de enzimas inativadoras de aminoglicosídeos que inativam a 

neomicina e a canamicina (HANCOCK, 1998; MINGEOT-LECLERCQ et al., 1999; 

LIVERMORE, 2001; LIVERMORE, 2002; LIVERMORE & WOODFORD, 2006). 

 
 

Mutação e/ou aquisição de novos genes levam à resistência adquirida, 

tornando inativos antimicrobianos que normalmente seriam ativos contra a maioria 

das amostras de P. aeruginosa, como penicilinas antipseudomonas, cefalosporinas, 

carbapenemas, monobactâmicos, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e polimixinas. 

Cabe salientar que um ou mais mecanismos combinados podem estar presentes em 

amostras clínicas de P. aeruginosa MR (NORMARK & NORMARK, 2002; 

LIVERMORE & WOODFORD, 2006). 
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2.3.1.1 Resistência aos Aminoglicosídeos 

 
 

Entre os aminoglicosídeos, o mecanismo mais comum de resistência 

adquirida é a inativação enzimática, devido à produção de enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos codificadas por genes localizados em plasmídeos ou transposons. 

As enzimas mais freqüentes em P. aeruginosa são a nucleotidiltransferase ANT(2’)-I 

que confere resistência à gentamicina, seguida da acetiltransferase AAC(6’)-II que 

confere resistência a maioria dos aminoglicosídeos (exceto amicacina). A AAC(3’)-I 

confere resistência a gentamicina e a AAC(6’)-I age sobre tobramicina, amicacina e 

netilmicina. Alterações na membrana externa e ativação de sistemas de efluxo 

também estão relacionadas à resistência adquirida a esta classe de antimicrobianos 

(HANCOCK, 1998; DUBOIS et al., 2002; LIVERMORE, 2002; LIVERMORE & 

WOODFORD, 2006). 

 
 

2.3.1.2 Resistência às Quinolonas 

 
 

As fluoroquinolonas são utilizadas com sucesso em clínica médica para o 

tratamento de infecções respiratórias e urinárias, entre outras. O alvo das quinolonas 

são as topoisomerases tipo II (DNA-girase em bactérias Gram negativas). Mutações 

nos genes que codificam a DNA-girase tornam as cepas de P. aeruginosa 

resistentes a esses antimicrobianos. Junto com as bombas de efluxo, estes são os 

principais mecanismos de resistência às quinolonas em P. aeruginosa (HANCOCK, 

1998; DUBOIS et al., 2002; LIVERMORE, 2002; LIVERMORE & WOODFORD, 

2006). 
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2.3.1.3 Resistência aos β-lactâmicos 

 
 

A resistência de P. aeruginosa aos agentes β-lactâmicos pode ocorrer por 

diversos mecanismos de resistência isoladamente ou associados, como a 

superexpressão de bombas de efluxo, alterações nas proteínas ligadoras de 

penicilinas (PBP), que confere resistência à penicilinas antipseudomonas, alterações 

em porinas, conferindo diminuição da permeabilidade da membrana externa, 

superexpressão de β-lactamase do tipo AmpC e/ou aquisição e produção de β- 

lactamases de espectro ampliado (ESBL) e carbapenemases (LIVERMORE & 

WOODFORD, 2006). 

 
 

O sistema de efluxo MexA-MexB-OprM é expresso constitutivamente em 

todas as cepas de P. aeruginosa, removendo -lactâmicos (penicilinas, 

cefalosporinas e meropenem, mas não imipenem), cloranfenicol, macrolídeos, 

novobiocina, sulfonamidas, tetraciclina, sulfametoxazol e trimetoprim, e ainda, 

corantes e detergentes. A proteína MexB é a bomba de efluxo localizada na 

membrana citoplasmática, OprM é uma proteína formadora de poros que 

proporciona um portal de saída através da membrana externa, e a proteína MexA 

liga fisicamente os dois componentes. A superexpressão de efluxo mediada por este 

sistema é uma forma comum de resistência adquirida e compromete a sensibilidade 

à penicilinas, cefalosporinas, aos inibidores de -lactamase e ao meropenem, mas 

não ao imipenem; as fluoroquinolonas e de outros agentes também são 

comprometidos (CHUANCHUEN et al., 2001; LIVERMORE, 2001; LIVERMORE, 

2002; LIVERMORE & WOODFORD, 2006). 
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A diminuição da permeabilidade da membrana externa é freqüentemente 

atribuída à redução do número e diâmetro das porinas e constitui o principal 

mecanismo de resistência aos carbapenemas em P. aeruginosa; esse efeito é 

potencializado pela ação das bombas de efluxo (LIVERMORE, 2001; 

CHUANCHUEN, 2002). A principal porina expressa por P. aeruginosa é a OprF, a 

qual é uma porina inespecífica, provavelmente utilizada pela maioria dos β- 

lactâmicos para alcançar o interior da bactéria. OprC e OprE são canais 

inespecíficos utilizados por alguns antimicrobianos, e a OprD é utilizada 

especificamente pelos carbapenemas. A impermeabilidade decorrente de mutação é 

importante na resistência aos carbapenemas e está relacionada com a perda da 

porina OprD, uma porina que forma canais estreitos na membrana externa da 

bactéria, que são acessíveis aos carbapenemas, mas não a outros β-lactâmicos. A 

perda desta porina está associada com resistência ao imipenem e susceptibilidade 

reduzida ao meropenem e geralmente ocorre em 50% das amostras causadoras de 

infecções, que são tratadas por período superior a sete dias com imipenem 

(HANCOCK, 1998; LIVERMORE, 2004). Já o alargamento no canal OprD por 

modificação de uma das alças de ligação do antimicrobiano, L7, confere vantagem 

seletiva, favorecendo a passagem de certos nutrientes e do meropenem, mas não 

do imipenem (EPP et al., 2001). 

 
 

Dentre os vários mecanismos de resistência aos antibióticos β-lactâmicos, 

a produção de β-lactamases é um dos mais relevantes. Além da β-lactamase 

cromossômica AmpC, um grande número de outras β-lactamases mediadas por 

genes plasmidiais ou por transposons integrados ao cromossomo tem sido relatado 

em P. aeruginosa (LIVERMORE & WOODFORD, 2006). 
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Dentre as β-lactamases pertencentes à classe A de Ambler, as enzimas 

PSE-1, PSE-3, PSE-4, CARB-3, CARB-4 e NPS-1, hidrolisam carbenicilina e 

ticarcilina muito eficientemente, são inibidas pelo ácido clavulânico e não inativam 

ceftazidima e cefepima (NORDMANN & NAAS, 1994). A produção de ESBL é rara 

entre amostras de P. aeruginosa, apesar de os genes que codificam estas enzimas 

estarem associados a transposons e cassetes de genes. Entretanto, uma ESBL 

denominada PER-1, que hidrolisa ceftazidima, se disseminou por toda a Turquia e, 

em menor proporção, pela Europa. VEB-1, uma outra ESBL encontrada em P. 

aeruginosa e em alguns gêneros da familia Enterobacteriaceae (Escherichia coli e 

Klebsiella spp.) tem sido reportada no sudoeste da Ásia. A ESBL GES-1, 

primeiramente identificada em uma amostra de Klebsiella pneumoniae (POIREL et 

al., 2000a) e posteriormente em uma amostra de P. aeruginosa (DUBOIS et al., 

2002), ambas isoladas na França, foi recentemente encontrada em uma amostra de 

P. aeruginosa isolada de um paciente internado em um hospital de São Paulo 

(CASTANHEIRA et al., 2004). Uma enzima que difere de GES-1 por um único 

aminoácido (leucina ao invés de alanina, na posição 120), a IBC-2, foi detectada em 

uma amostra de P. aeruginosa isolada na Grécia. GES-2, uma variante alélica de 

GES-1, capaz de hidrolisar fracamente o imipenem, foi detectada em uma amostra 

de P. aeruginosa isolada de um hospital universitário na África do Sul e em amostras 

de P. aeruginosa isoladas de pacientes de um hospital público, no Rio de Janeiro 

(POIREL et al., 2001; PELLEGRINO et al., 2006). 

 

 
As enzimas pertencentes à classe B de Ambler, denominadas metalo-β- 

lactamases (MβLs), que hidrolisam a maioria dos β-lactâmicos, inclusive os 
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carbapenemas, já foram descritas em P. aeruginosa, A. baumannii e em 

enterobactérias (LIVERMORE & WOODFORD, 2006). 

 
 

A superexpressão das enzimas de classe C de Ambler (AmpC) resulta na 

resistência moderada a todos os β-lactâmicos (exceto carbapenemas). Mesmo a 

ceftazidima que é pouco hidrolisada por essas enzimas, tem sua concentração 

inibitória mínima (CIM) aumentada devido à desrepressão do gene da β-lactamase 

AmpC. As cefalosporinas de 4ª geração (cefpiroma e cefepima), apesar de mais 

estáveis, podem ter sua CIM aumentada devido à hiperprodução dessas enzimas 

(HANCOCK, 1998). 

 
 

As β-lactamases da classe D de Ambler, OXA-1, OXA-3, OXA-5 e OXA-6 

hidrolisam oxacilina, carbenicilina e ticarcilina, porém com menos eficiência que as 

do grupo PSE e não são ativas contra ceftazidima e cefepima (MANSILLA & 

GARROTE, 1998). Entretanto, OXA-18 e variantes alélicas de OXA-2 (OXA-15 e 

OXA-32) ou de OXA-10 (OXA-11, OXA-13 a 17, OXA-19 e OXA-28) possuem 

atividade contra cefalosporinas de 3ª e 4ª geração. A maioria dessas enzimas tem 

sido encontrada na Turquia e na França e são exclusivas de P. aeruginosa 

(AMBLER, 1980; NORDMANN & GUIBERT, 1998; LIVERMORE & WOODFORD, 

2006). 

 

2.3.1.4 Resistência à Polimixina 

 
 
 

Polimixinas são peptídeos policatiônicos sintetizados pelo Bacillus 

polymyxa. Seu efeito antimicrobiano é atribuído ao caráter anfipático semelhante ao 
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dos detergentes naturais, que lhes permite interagir tanto com componentes 

hidrofílicos quanto hidrofóbicos do envelope bacteriano. Essas drogas atravessam a 

membrana externa bacteriana através de uma substituição competitiva de cátions 

divalentes por policátions e se ligam ao LPS, principal componente da membrana 

externa das bactérias Gram-negativas, através de interações com fosfatos e ácidos 

graxos do corpo do LPS e do lipídeo A. P. aeruginosa possui proteases que podem 

degradar alguns policátions; em adição a esse fato, pode haver resistência 

fisiológica ou adaptativa à polimixina como resposta ao estresse da membrana, o 

que provoca diminuição da concentração de cátions divalentes e subseqüente 

alteração na composição do lipídeo A, alvo do antimicrobiano. Desde a descoberta 

inicial do uso clínico das polimixinas, há mais de 50 anos, foram detectadas 

amostras de P. aeruginosa de origem clínica resistentes a essas drogas, porém esse 

evento não é muito freqüente (MOSKOWITS et al., 2004). 

 

2.3.2 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM A. baumannii 

 
 

Até o início da década de 1970, infecções nosocomiais por A. baumannii 

eram tratadas com sucesso com gentamicina, minociclina, ácido nalidíxico, 

ampicilina, ou carbenicilina, tanto isoladamente quanto combinados. Porém, um 

aumento nas taxas de resistência começou a ser divulgado entre 1971 e 1974. 

Desde 1975, surtos sucessivos têm demonstrado o aumento da resistência em 

amostras clínicas de espécies de Acinetobacter à maioria dos antimicrobianos 

utilizados, incluindo aminopenicilinas, ureidopenicilinas, cefalosporinas de pequeno e 

amplo espectro, cefamicinas, aminoglicosídeos, cloranfenicol e tetraciclinas 

(BERGOGNE-BERENZIN & TOWNER, 1996). O uso extensivo de antimicrobianos 

nos hospitais tem contribuído para a emergência dessa multirresistência; essas 
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amostras têm se mostrado até mesmo mais resistentes do que P. aeruginosa 

(LIVERMORE, 2004). A disseminação de genes de resistência aos antimicrobianos 

entre membros deste gênero parece ocorrer por conjugação (VAN DESSEL et al., 

2004). Integrons são descritos como os principais elementos genéticos responsáveis 

pela aquisição de resistência (POIREL et al., 2003). Em um estudo descrito por Oh e 

colaboradores (2002), amostras de Acinetobacter spp. multirresistentes carreavam 

genes de resistência, inseridos tanto em integrons de classe 1 quanto de classe 2. 

As amostras que apresentavam os dois tipos de integron mostraram resistência 

simultânea a β-lactâmicos, fluoroquinilonas, aminoglicosídeos e sulfametoxazol. 

Aquelas que apresentavam somente integrons de classe 2 carreavam genes de 

resistência ao trimetoprim, estreptomicina e espectinomicina. 

 
 

Os carbapenemas ainda são as drogas de escolha para o tratamento de 

infecções causadas por esses microrganismos. Entretanto, a resistência a esses 

antimicrobianos já se tornou comum, restando poucas opções terapêuticas, entre 

elas a polimixina B e a colistina (polimixina E) (ZARILLI et al., 2004; TURTON et al., 

2005; OTEO et al., 2007). 

 
 

A sensibilidade de A. baumannii aos antimicrobianos é consideravelmente 

diferente entre os países, centros e até mesmo entre as unidades de um hospital. 

Dados do estudo SENTRY com amostras de Acinetobacter spp. isoladas de países 

da América Latina relatam que, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2001, 

o Brasil foi o país que mais contribuiu com amostras isoladas. A resistência ao 

imipenem foi de 8,5% no Brasil e de 20% na Argentina. A polimixina B, avaliada 

contra os patógenos coletados em 2001, apresentou excelente atividade na América 
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Latina, com susceptibilidade de 96,4%. Porém, seis amostras, provenientes de três 

hospitais brasileiros diferentes, foram categorizadas como resistentes à polimixina B, 

e uma delas também era resistente aos carbapenemas (TOGNIM et al., 2004). 

 
 

2.3.2.1 Resistência aos β-lactâmicos 

 
 

A resistência aos β-lactâmicos em A. baumannii ocorre por: i- hidrólise por 

β-lactamases, ii- modificações nas proteínas ligadoras de penicilinas (PBP), iii- 

alterações no número e estrutura de proteínas de membrana externa e, iv- 

superexpressão de bombas de efluxo que reduzem a concentração do antibiótico no 

interior da célula (PEREZ et al., 2007; GIAMARELLOU et al., 2008). 

 
 

Entre os mecanismos citados, a produção de β-lactamases tem um papel 

importante na resistência em A. baumannii. Mais recentemente, β-lactamases de 

classe A têm sido encontradas em amostras de A. baumannii. As ESBLs, que têm 

uma serina no sítio ativo, podem ser mediadas por plasmídeos ou estar presentes no 

cromossomo. Além da β-lactamase TEM-1, PER-1 já foi relatada em amostras de A. 

baumannii na França, Bélgica, Bolívia, Turquia, Coréia e Estados Unidos da América 

(EUA). No entanto, essa enzima não confere resistência aos carbapenemas. Outras 

enzimas como VEB-1, SHV-12, TEM-92, TEM-116 e CTX-M-2 também já foram 

relatadas em diversos estudos envolvendo amostras de A. baumannii (POIREL et 

al., 2003; PEREZ et al., 2007). 

 
 

As β-lactamases de classe B (MβLs) já descritas em A. baumannii são as 

do tipo IMP (IMP-1, IMP-2, IMP-4, IMP-5, IMP-6 e IMP-11), primeiramente descritas 
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em P. aeruginosa, e com disseminação mundial, apesar de não serem 

predominantes em A. baumannii; VIM-2 e SIM-1 (YUM et al., 2002; GALES et al., 

2003b; LEE et al., 2005; PEREZ et al., 2007). 

 
 

As β-lactamases de classe C (enzimas AmpC) são comuns a todas as 

cepas de A. baumannii, e representam uma família distinta de β-lactamases, 

denominadas “Cefalosporinases derivadas de Acinetobacter”. Não existem 

evidências de que sejam induzíveis e hidrolisam β-lactâmicos, exceto cefepima e 

carbapenemas; podem ser cromossômicas ou plasmidiais (PEREZ et al., 2007; 

GIAMARELLOU et al., 2008). 

 
 

Segundo alguns autores, todas as amostras de A. baumannii possuem o 

gene que codifica a produção de uma β-lactamases de classe D, a OXA-51/69. 

Entretanto, sua importância na resistência aos carbapenemas ainda não foi 

estabelecida. Outras enzimas do tipo OXA, de grande importância clínica por 

hidrolisar carbapenemas, são: OXA-23, OXA-27, OXA-58, OXA-24, OXA-25, OXA-26 

e OXA-40 (LIVERMORE & WOODFORD, 2006; PEREZ et al., 2007). 

 
 

A expressão reduzida de proteínas de membrana externa (OMPs) parece 

ter papel relevante na resistência de A. baumannii aos carbapenemas. Esse 

mecanismo pode ou não estar associado com outros. Limansky e colaboradores 

(2002) demonstraram que a resistência ao imipenem e meropenem em A. baumannii 

estava associada à perda da proteína de 29-kDa, em amostras em que não havia 

sido detectada atividade de carbapenemases. Também foi reportada resistência 

associada à expressão reduzida de duas proteínas (22 e 33 kDa) em amostras de A. 
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baumannii MR isoladas em Madri (Espanha) que produziam carbapenemase do tipo 

OXA-24, o que levou a altos níveis de resistência entre as amostras. Recentemente, 

foi identificada uma proteína de 43 kDa, homóloga da porina OprD (associada com 

resistência a imipenem em amostras de P. aeruginosa), associada à resistência a 

imipenem em A. baumannii (POIREL & NORDMANN, 2006). 

 
 

Diversas famílias de bombas de efluxo têm sido identificadas em 

inúmeras espécies bacterianas. Em A. baumannii a bomba de efluxo AdeABC, é 

responsável por mediar resistência a aminoglicosídeos, cefotaxima, tetraciclinas, 

eritromicina, cloranfenicol, trimetropim, e fluoroquinolonas. A superexpressão dessa 

bomba de efluxo pode também, junto com as oxacilinases, conferir resistência aos 

carbapenemas (POIREL & NORDMANN, 2006). 

 
 

2.3.2.2 Resistência a outras classes de antimicrobianos 

 
 

A resistência aos aminoglicosídeos em A. baumannii é mediada tanto pela 

bomba de efluxo AdeABC, como por enzimas fosfotransferases, acetiltransferases e 

adeniltransferases (GIAMARELLOU et al., 2008). Ruiz e colaboradores (2003) 

identificaram cinco diferentes integrons, com pelo menos um gene codificando uma 

enzima modificadora de aminoglicosídeo em cada uma das sete diferentes amostras 

de A. baumannii analisadas, oriundas de diferentes hospitais da Espanha. 

 
 

A resistência às fluoroquinolonas não tem mecanismo esclarecido, mas 

acredita-se que seja por modificação nas regiões determinantes de resistência às 

quinolonas, nos genes gyrA e parC que codificam a síntese da DNA girase, bem 
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como devido à ação da bomba de efluxo AdeABC. (GIAMARELLOU et al., 2008; 

HAMOUDA & AMYES, 2004). 

 
 

A resistência às tetraciclinas ocorre por ativação de bombas de efluxo 

mediadas por transposons – TetA e TetB, que têm sido amplamente descritas e 

afetam minociclina e doxiciclina, mas não a tigeciclina, uma nova glicilciclina 

derivada da tetraciclina, mais precisamente da minociclina. Um outro mecanismo é a 

produção de uma proteína de proteção ribossomal, codificada pelo gene tetM , que 

protege o ribossomo bacteriano da ação da tetraciclina, minociclina e doxiciclina. 

Nenhum desses mecanismos parece agir sobre a tigeciclina (PEREZ et al., 2007). 

Porém, um estudo realizado por Ruzin e colaboradores (2007) demonstrou que a 

bomba de efluxo AdeABC tem seu papel na resistência às tetraciclinas, 

comprometendo inclusive a tigeciclina. 

 
 

Em 2001, Urban e colaboradores informaram um caso de A. baumannii 

resistente à polimixina B. A resistência ocorre por modificações do LPS da 

membrana externa bacteriana, impedindo a entrada do antimicrobiano na célula 

bacteriana ou por presença de antígenos que interferem com a ligação do antibiótico 

na membrana externa bacteriana. Como o uso de polimixinas tem aumentado, a 

resistência a estes antibióticos tende a se tornar mais comum e disseminar pelo 

mundo, o que é extremamente preocupante (PEREZ et al., 2007; GIAMARELLOU et 

al., 2008). 
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2.3.3 PRODUÇÃO DE CARBAPENEMASES EM P. aeruginosa E A. 

baumannii 

 

As carbapenemases são -lactamases que degradam a maioria dos - 

lactâmicos, inclusive os carbapenemas, e pertencem a três classes moleculares de 

acordo com a classificação de Ambler: classe A (penicilinases), classe B (metalo- 

enzimas) e classe D (oxacilinases) (LIVERMORE, 1992). 

 
 

As carbapenemases da classe A possuem serina em seu sítio ativo e são 

raras, sendo relatadas em enterobactérias. Essas enzimas podem ser codificadas 

tanto por genes cromossomiais, como os detectados em Enterobacter cloacae (Nmc- 

A e IMI-1) e Serratia marcescens (SME-1, SME-2, SME-3), quanto por genes 

plasmidiais, como verificados em Klebsiella pneumoniae e P. aeruginosa (KPC-1 e 

GES-2, respectivamente). As carbapenemases da classe B são as metalo-β- 

lactamases (MβLs) – as mais significativas clinicamente –, conferem resistência à 

maioria dos β-lactâmicos e foram detectadas em P. aeruginosa, A. baumannii e em 

enterobactérias. As carbapenemases da classe D de Ambler são as oxacilinases 

(OXA). Possuem serina no sítio ativo, hidrolisam oxacilina mais eficientemente que a 

benzilpenicilina e também hidrolisam amoxicilina e cefalotina. A eficiência hidrolítica 

das oxacilinases contra carbapenemas é muito menor que a das MβLs; essas 

enzimas são freqüentemente produzidas por espécies de Acinetobacter (POIREL & 

NORDMANN, 2006). 
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2.3.3.1 Metalo-β-lactamases 

 
 

As MβLs são produzidas intrinsecamente por alguns microrganismos, 

como Stenotrophomonas maltophilia (CROWDER et al., 1998; AVISON et al., 2001; 

SPENCER et al., 2001), Aeromonas hydrophila (MASSIDDA et al., 1991), 

Chryseobacterium meningosepticum (ROSSOLINI et al., 1998), entre outros. No 

entanto, desde o início da década de 1990, novos genes que codificam MβLs, 

inseridos em estruturas que lhes conferem mobilidade, como plasmídeos, 

transposons e integrons, têm sido descritos em patógenos clinicamente importantes 

como Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. e membros da família 

Enterobacteriaceae. As metalo-enzimas têm sido mais freqüentemente relatadas em 

amostras de P. aeruginosa, sendo raras em A. baumannii (NORDMANN & POIREL, 

2002; OLIVER, 2004; MENDES et al., 2006; POIREL & NORDMANN, 2006). 

 
 

As MβLs caracterizam-se por necessitar de dois íons divalentes, 

usualmente o zinco (Zn++), como co-fator para a reação de hidrólise do anel β- 

lactâmico, podendo ser detectadas por meio de testes fenotípicos com o auxílio de 

um agente quelante, como o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e o ácido 2- 

mercaptopropiônico (MPA), entre outros (BUSH et al., 1995, 1998; WALSH et al., 

2002). Essas enzimas são capazes de hidrolisar os carbapenemas, assim como 

todos os β-lactâmicos, com exceção do aztreonam (NORDMANN & POIREL, 2002; 

WALSH et al., 2005). Nos testes de disco-difusão, utilizados para avaliar a 

susceptibilidade aos antimicrobianos, geralmente as amostras produtoras de MβLs 

são resistentes à ceftazidima, enquanto a susceptibilidade aos carbapenemas pode 

ser variada (YAN et al., 2001a; OH et al., 2003). 
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Atualmente, são conhecidas seis subclasses de MβLs adquiridas (as do 

tipo IMP, as do tipo VIM, SIM-1, SPM-1, GIM-1 e AIM-1; somente as três primeiras 

têm sido identificadas em A. baumannii, as demais, com exceção da SIM-1, são 

todas encontradas em P. aeruginosa (POIREL & NORDMANN, 2006; YONG, 2007). 

 
 

A MβL IMP-1 (imipenemase), inicialmente descrita em Serratia 

marcescens (OSANO et al., 1994), foi detectada em uma amostra de P. aeruginosa 

resistente a imipenem no Japão, em 1988 (WATANABE et al.,1991) e 

posteriormente em microrganismos pertencentes à família Enterobacteriaceae e em 

amostras de P. aeruginosa e Acinetobacter spp. isoladas em hospitais japoneses, o 

que alertou a comunidade científica para a possibilidade de disseminação mundial 

dessa classe de enzima (POIREL et al., 2000b; RICCIO et al., 2000; YAN et al., 

2001b). As amostras do tipo IMP-1 podem apresentar susceptibilidade aos 

carbapenemas in vitro, como descrito por Senda e colaboradores (1996), os quais 

verificaram que, de 15 amostras positivas para o gene blaIMP-1, somente nove foram 

resistentes aos carbapenemas, com CIM de 256 μg/mL. As outras seis amostras 

mostraram-se sensíveis a, pelo menos, um dos carbapenemas (CIM < 8 μg/mL). 

Essas enzimas são mais prevalentes na Ásia. Porém, outras variantes têm sido 

encontradas tanto no Japão como em outras partes do mundo (MENDES et al., 

2006). 

 
 

A primeira enzima do tipo VIM (Verona imipenemase), a VIM-1, foi 

descoberta na Itália, no ano de 1997, em um isolado clínico de P. aeruginosa 

(LAURETTI et al., 1999). As enzimas pertencentes a essa subclasse apresentam 

menor número de variantes descritas, bem como distribuição concentrada em 
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determinadas regiões geográficas, quando comparadas às pertencentes à subclasse 

IMP. As variantes de VIM foram encontradas tanto em microrganismos 

fermentadores de glicose quanto naqueles não-fermentadores. Essas enzimas são 

mais prevalentes na Europa. No entanto, variantes de VIM também foram relatadas 

na Ásia e, mais recentemente, nos EUA, no Chile, na Venezuela (MENDES et al., 

2006) e também no Brasil, em amostras de P. aeruginosa isoladas de pacientes 

bacteriêmicos em um hospital de São Paulo (SADER et al., 2005b). 

 
 

A SPM-1 (São Paulo metalo-beta-lactamase), terceira subclasse de MβL 

adquirida, foi identificada em 1997, em uma amostra de P. aeruginosa recuperada 

do trato urinário de um paciente hospitalizado no Hospital São Paulo/UNIFESP, 

(TOLEMAN et al., 2002). Esta enzima parece estar restrita ao Brasil, tendo sido 

detectada em outras amostras de P. aeruginosa, em vários estados brasileiros 

(GALES et al., 2003a). O gene que codifica SPM-1 parece estar especificamente 

relacionado à espécie P. aeruginosa, uma vez que, até o momento, não foi 

detectado em demais microrganismos nosocomiais (MENDES et al., 2006). 

 
 

GIM-1 (German imipenemase) foi descoberta em amostras clínicas de P. 

aeruginosa, isoladas em Dusseldorf, na Alemanha (CASTANHEIRA et al., 2004), e 

SIM-1 (Seoul imipenemase) foi detectada em sete amostras clínicas de A. 

baumannii, provenientes da Coréia entre 2003 e 2004 (LEE et al., 2005). AIM-1 

(Australian imipenemase) foi descoberta recentemente em um isolado de P. 

aeruginosa na Austrália (YONG, 2007). 
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No Brasil, o primeiro relato da ocorrência de amostras produtoras de MβL 

adquirida ocorreu em 2002, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em P. aeruginosa (PELLEGRINO et al., 

2002). No mesmo ano, também houve registro da ocorrência de P. aeruginosa 

produtora de MβL na região Nordeste, na cidade de João Pessoa (Paraíba) 

(SANTOS FILHO et al., 2002). Em 2005, um estudo realizado com amostras de P. 

aeruginosa, na cidade de Niterói, revelou a presença de amostras produtoras de 

MβLs (SOARES, 2005). Porém, nesses trabalhos o determinante genético envolvido 

não foi caracterizado. 

 
 

Em 2002, Toleman e colaboradores caracterizaram uma nova MβL, a 

SPM-1, que tem se mantido restrita ao Brasil e à espécie P. aeruginosa, até o 

momento. Em 2003, uma variante de IMP foi relatada em um isolado de A. 

baumannii (GALES et al., 2003b), na cidade de São Paulo. Nesse mesmo ano, um 

estudo realizado com amostras de P. aeruginosa, provenientes de diferentes regiões 

geográficas do Brasil, revelou a existência de amostras produtoras de MβL, do tipo 

SPM-1, nas cidades de: Salvador (BA), Curitiba, Londrina e Maringá (PA), Brasília 

(DF), Santo André (SP) e Fortaleza (CE), todas pertencendo a um mesmo clone 

(GALES et al., 2003a). Um outro estudo realizado com uma amostra de P. 

aeruginosa apresentando fenótipo de resistência a todos os β-lactâmicos, inclusive 

imipenem e meropenem, isolada de um paciente internado no Hospital de Base de 

Brasília em 2002, revelou tratar-se da presença de uma nova variante de IMP, 

designada IMP-16 (MENDES et al., 2004). Em um estudo realizado em amostras 

bacterianas isoladas de pacientes internados no Hospital São Paulo durante os anos 

de 2002 e 2003, foi descrita a detecção do gene blaIMP-1 em sete amostras de 
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Acinetobacter spp. e em uma amostra de P. aeruginosa (SADER et al., 2005a). No 

mesmo ano, Sader e colaboradores (2005b) relataram a detecção de MβLs dos tipos 

SPM-1, IMP-1 e VIM-2, em amostras de P. aeruginosa isoladas de pacientes no 

Hospital São Paulo. Amostras de P. aeruginosa produtoras de SPM-1 também foram 

encontradas no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro (CARVALHO 

et al., 2006), e no Hospital São Lucas, em Porto Alegre (ZAVASCKI et al., 2007). Um 

outro estudo realizado com amostras de Acinetobacter spp. isoladas de pacientes 

internados no Hospital São Paulo, no período de maio de 1993 a novembro de 2001, 

demonstrou que 54% (40/73) eram produtoras de IMP-1, sendo positivas amostras 

isoladas a partir de 1998 (TOGNIM et al., 2006). 

 
 

2.3.3.2 Oxacilinases 

 
 

As carbapenemases do tipo oxacilinases (OXA) têm no sítio ativo uma 

serina e são inibidas parcialmente pelo ácido clavulânico. Sua eficiência catalítica é 

pequena. Porém, quando associada com outros mecanismos de resistência, como 

perda de porinas, pode resultar em altos níveis de resistência (QUALE et al., 2003; 

BROWN & AMYES, 2006). Podem ser mediadas por plasmideos ou estar presentes 

no cromossomo (WALSH et al., 2005). As oxacilinases de Acinetobacter spp. são 

divididas em quatro subgrupos filogenéticos: OXA-23; OXA-24; OXA-51 e OXA-58. 

As enzimas pertencentes ao subgrupo OXA-51 são intrínsecas em A. baumannii 

(LIVERMORE & WOODFORD, 2006; WOODFORD et al., 2006). 

 
 

A primeira oxacilinase descrita em amostras de A. baumannii foi a OXA- 

23, obtida de uma amostra clínica isolada em 1985 na Escócia, antes da introdução 
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dos carbapenemas na terapia clínica. Desde então, essa enzima mediada por 

plasmídeos, inicialmente denominada ARI-1 (Acinetobacter resistente a imipenem) e 

posteriormente renomeada como OXA-23, tem sido encontrada na Inglaterra, França 

Polinésia, Brasil, Romênia, Coréia do Sul e Iraque. É a representante do grupo 

formado também por OXA-27 e OXA-49 (POIREL & NORDMANN, 2006). 

 
 

No Brasil, no final da década de 90, foi relatado o encontro das oito 

primeiras amostras de A. baumannii MR produtoras de oxacilinase do tipo OXA-23, 

isoladas de pacientes atendidos no Hospital de Clínicas e no Hospital Universitário 

Evangélico de Curitiba, sendo todas pertencentes ao mesmo clone (DALLA-COSTA 

et al., 2003). 

 
 

A OXA-24 foi detectada em uma amostra com níveis elevados de 

resistência aos carbapenemas e passou a representar um segundo grupo com 

outras três enzimas relacionadas (OXA-25, OXA-26 e OXA-40). Possui 63% e 60% 

de semelhança de aminoácidos com os grupos OXA-51 e OXA-23 respectivamente, 

e, entre seus membros, há 98% de homologia. OXA-24 e OXA-25 foram 

identificadas em amostras de A. baumannii na Espanha, enquanto a OXA-26 foi 

isolada na Bélgica, e OXA-40 na França, Espanha e Portugal (POIREL & 

NORDMANN, 2006). OXA-24 é codificada por genes cromossômicos, possuindo 

atividade hidrolítica moderada contra carbapenemas (BOU et al., 2000). A enzima 

OXA-40, descoberta em Portugal, de localização cromossômica, possui perfil de 

atividade hidrolítica restrito, incluindo principalmente as penicilinas. A hidrólise do 

imipenem é de baixo nível, e não há relatos de hidrólise do meropenem (HÉRITIER 

et al., 2003). 
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As oxacilinases representadas pelas variantes de OXA-51/69 são enzimas 

cromossômicas naturalmente presentes em A. baumannii. Os genes que as 

codificam (blaOXA-51) foram encontrados no cromossomo de amostras de A. 

baumannii estudadas em quatro continentes (PEREZ et al., 2007). Turton e 

colaboradores (2006) detectaram o gene blaOXA-51 em 141 amostras de A. baumannii 

pesquisadas; entretanto, esse gene não foi encontrado em 22 amostras 

pertencentes a outras espécies de Acinetobacter. 

 
 

A presença de seqüências de inserção em A. baumannii, como o 

elemento ISAba1, que foi identificado em A. baumannii, mas não em enterobactérias 

ou em P. aeruginosa, promove a expressão dos genes resultando no aumento da 

expressão da AmpC e das β-lactamases do tipo OXA-51/69, e na diminuição dos 

níveis de susceptibilidade a ceftazidima e carbapenêmicos (PEREZ et al., 2007). 

 
 

A OXA-58 foi caracterizada a partir de amostras de A. baumannii na 

França em 2003 e pertence ao quarto grupo de oxacilinases. O gene blaOXA-58 está 

localizado em plasmídeo (MARQUÉ et al., 2005) e já foi identificado em diversas 

regiões geográficas, incluindo França, Espanha, Turquia, Romênia, Grécia, Áustria, 

Inglaterra, Argentina, Kuwait, Iraque e Itália (HÉRITIER et al., 2005a; POIREL & 

NORDMANN, 2006). Tem pouca semelhança com os grupos homólogos, 

compartilhando 59% com OXA-51/69 e menos que 50% de identidade com os outros 

grupos. O perfil de hidrólise é semelhante ao das demais oxacilinases (POIREL et 

al., 2005). 



53 
 

 
 

 

Ao contrário do que acontece com as oxacilinases de outros gêneros 

bacterianos, nenhum dos determinantes genéticos das OXA-β-lactamases em 

Acinetobacter, resistentes aos carbapenemas, foi encontrado em integrons. Com 

exceção da OXA-23 e da OXA-58 que são mediadas por plasmídeos, as outras são 

mediadas por genes cromossomiais (BROWN & AMYES, 2006). 

 

 
2.4 DETECÇÃO FENOTÍPICA DE ML 

 
 

Dentre as metodologias fenotípicas desenvolvidas para detecção de ML, 

o teste de disco-aproximação, proposto por Arakawa e colaboradores (2000), 

apresenta boa sensibilidade e especificidade, com resultados variáveis dependendo 

da espécie bacteriana testada, a distância entre os discos, o substrato e o agente 

quelante utilizado (YONG et al., 2002; MENDES et al., 2006). A metodologia do teste 

consiste na inoculação da amostra a ser testada em meio de ágar Mueller Hinton, tal 

qual as recomendações preconizadas pelo Clinical and Laboratory Standard Institute 

(CLSI) para a realização de antibiograma. Em seguida, discos contendo substratos, 

como ceftazidima (30μg) e imipenem (10μg), são posicionados na placa, ao lado de 

um disco estéril de papel de filtro adicionado de uma solução de agente quelante. 

Em amostras produtoras de MLs, observa-se surgimento ou ampliação do halo de 

inibição de crescimento da bactéria teste, na região do ágar onde houve a difusão do 

agente quelante. 

 
 

No estudo realizado por Arakawa e colaboradores (2000), o agente 

quelante MPA apresentou melhor sensibilidade (100%), quando comparado aos 

demais agentes utilizados na detecção de amostras produtoras de ML utilizando-se 
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ceftazidima como substrato. Em estudo posterior realizado por Lee e colaboradores 

(2001), o ácido mercaptoacético apresentou melhor sensibilidade (100%) na 

detecção de amostras de Acinetobacter spp. produtoras de ML, porém falhou em 

detectar 10,5% das amostras de Pseudomonas spp. testadas. Em contrapartida, o 

EDTA apresentou melhor detecção da produção de ML em amostras de P. 

aeruginosa (100%), mas falhou em detectar 6% das amostras de Acinetobacter spp. 

 
 

Outra metodologia é o teste de Hodge modificado, proposto por Lee e 

colaboradores (2001). As amostras resistentes ao imipenem são testadas 

colocando-se um disco de imipenem (10µg) no centro de uma placa contendo ágar 

Muller-Hinton, inoculado com uma suspensão de Escherichia coli, American Type 

Culture Collection (ATCC) 25922, com um décimo da turbidez do tubo 0,5 da escala 

de McFarland. As amostras a serem testadas são inoculadas formando estrias, com 

um inóculo denso, a partir do disco de imipenem em direção à borda da placa. A 

presença de zona de inibição distorcida é indicativa de teste positivo. Os mesmos 

autores propuseram um esquema para detecção das enzimas ML onde a triagem 

das amostras resistentes ao imipenem seria feita com o teste de Hodge, modificado 

com a adição de 140 µg de sulfato de zinco ao disco de imipenem. A confirmação  

do teste de Hodge positivo seria realizada utilizando-se o método de disco- 

aproximação, proposto por Arakawa e colaboradores (2000) modificado, onde o 

disco de imipenem (10µg) seria colocado próximo a um disco de 750 µg de EDTA 

adicionado de 3µg de ácido mecaptoacético, melhorando a performance do teste 

(LEE et al., 2003). 
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Walsh e colaboradores (2002) utilizaram uma fita de Teste E com 

imipenem (4 - 256 µg/mL) em uma das extremidades da fita e imipenem (1 - 64 

µg/mL) adicionado de EDTA (320 µg/mL) na outra extremidade e outra fita que 

segue o mesmo princípio só que usando MPA (200µg/mL) como agente quelante. As 

amostras positivas apresentaram redução de três vezes na CIM do imipenem, na 

presença do quelante. Gales e colaboradores (2003b), no Brasil, detectaram uma 

amostra de A. baumannii produtora de ML através do teste E, que apresentou uma 

redução de 64 vezes na CIM do imipenem quando este estava associado ao EDTA. 

 
 

Outro teste fenotípico é o proposto por Young e colaboradores (2002), o 

teste do disco combinado, utilizando dois discos contendo 10µg de imipenem, um 

puro e outro adicionado de 750µg de EDTA. O resultado era considerado positivo 

para amostras de Acinetobacter spp. produtoras de MβLs quando o halo de inibição 

do disco de imipenem adicionado de EDTA era maior ou igual a 17mm. 

 
 

Estudos têm sido realizados objetivando a padronização desses métodos 

através de comparação de métodos, diluição dos agentes quelantes e ajustes nas 

distâncias (ANDRADE et al., 2007; PICÃO et al., 2008). 

 
 

2.5 CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA DAS AMOSTRAS 

 

 
Como a incidência de P. aeruginosa e A. baumannii resistentes aos 

carbapenemas tem aumentado em nosso meio e as técnicas fenotípicas para 

detecção de carbapenemases não têm a capacidade de identificar especificamente 

essas enzimas, é de extrema importância a utilização de técnicas moleculares, como 
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a reação em cadeia da polimerase (PCR – Polymerase Chain Reaction), para a 

detecção de genes responsáveis pela expressão das carbapenemases. Da mesma 

forma, estudos epidemiológicos baseados na separação de fragmentos do DNA 

tratados com enzimas de restrição, através de eletroforese em campo pulsado 

(Pulsed Field Gel Eletrophoresis; PFGE), que permitem estabelecer o grau de 

similaridade entre as amostras de P. aeruginosa ou entre amostras de A. baumannii, 

envolvidas em infecções hospitalares, são de extrema importância, pois permitem a 

caracterização de surtos de infecção e a avaliação de possíveis fontes de 

transmissão e aquisição desses patógenos. Em geral, os métodos fenotípicos 

possuem baixo poder discriminatório, quando comparados aos métodos genotípicos, 

e apresentam baixa reprodutibilidade, diferenciando os microrganismos através da 

caracterização de produtos da expressão de determinados genes que podem variar 

de acordo com mudanças nas condições e fase de crescimento do microrganismo e 

a ocorrência de mutações espontâneas (TENOVER et al., 1997; OLIVE & BEAN, 

1999). 

 
 

Por outro lado, as técnicas moleculares, tais como a determinação do 

perfil plasmidial, a avaliação do polimorfismo do tamanho dos fragmentos de 

restrição (RFLP), ribotipagem, a amplificação de segmentos do DNA em técnicas 

que empregam reação em cadeia da polimerase (PCR) e, principalmente, a análise 

dos perfis de fragmentação do DNA após digestão com enzimas de restrição e 

eletroforese em campo pulsado (PFGE), são recomendadas para a tipagem de 

microrganismos com propósitos epidemiológicos devido a sua alta capacidade 

discriminatória, boa reprodutibilidade e fácil interpretação (TENOVER et al., 1997; 

ROMLING & TUMMLER, 2000). 
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Com fundamento nos dados da literatura descritos e na observação do 

aumento da taxa de isolamento de amostras de P. aeruginosa e A. baumannii 

resistentes à maioria dos -lactâmicos, inclusive aos carbapenemas, as seguintes 

hipóteses foram formuladas: 

 
 

1. As amostras de P. aeruginosa e A. baumannii isoladas de pacientes 

infectados e/ou colonizados, internados no Hospital Estadual Azevedo 

Lima, produzem carbapenemases. 

 
 

2. As amostras produtoras de metalo--lactamases constituem grupos 

clonais predominantes, dentro de cada gênero, com grande  

capacidade de disseminação intra-hospitalar. 
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3 OBJETIVOS 
 
 

 

O presente estudo teve por objetivo geral verificar a produção de 

carbapenemases em amostras de P. aeruginosa e A. baumannii isoladas de 

pacientes infectados e/ou colonizados, internados no Hospital Estadual Azevedo 

Lima entre os anos de 2005 e 2006, bem como documentar os perfis de 

susceptibilidade aos antimicrobianos, entre essas amostras. Os objetivos específicos 

foram: 

 
1. investigar a produção de MLs em amostras de P. aeruginosa e A. 

baumannii resistentes à ceftazidima; 

 
2. detectar a presença de genes que codificam MLs em amostras positivas 

no teste fenotípico; 

 
3. investigar a presença de genes que codificam oxacilinases em amostras 

de A. baumannii; 

 
4.  avaliar o polimorfismo genético em amostras positivas para genes que 

codificam MLs. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 

 

4.1 AMOSTRAS BACTERIANAS 

 
 
 

Foram estudadas 400 amostras de BGNNF, sendo 286 amostras de P. 

aeruginosa e 114 amostras de A. baumannii, isoladas de pacientes infectados e/ou 

colonizados, atendidos no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), hospital de 

atendimento terciário, localizado na cidade de Niterói, RJ, com cerca de 200 leitos 

ativados, distribuídos nos seguintes andares e setores: Térreo - Emergência (E), 

Traumatologia (Trauma), Enfermarias de Curta (CP) e Longa Permanência (LP), 

Unidade de Pacientes Graves (UPG) e Enfermaria Pediátrica (EP); 1º andar - Clínica 

Médica (CM); 2º andar - Centro Cirúrgico (CC), Centro de Tratamento Intensivo (CTI) 

adulto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-Neo); 3º andar - Unidade 

Intermediária Neonatal (UI-Neo), Maternidade (MAT) e Alojamento Conjunto (AC). 

 
 

As amostras foram isoladas a partir de espécimes clínicos diversos, 

processados no Laboratório de Microbiologia do hospital, durante o período de 
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janeiro de 2005 a dezembro de 2006. Apenas uma amostra por paciente foi  

avaliada. 

 
 

Parte deste trabalho foi realizada no Laboratório de Apoio Biotecnológico 

e no Laboratório de Infecções Hospitalares, do Instituto de Microbiologia Prof Paulo 

de Góes, do Departamento de Microbiologia Médica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 

 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (Universidade Federal 

Fluminense), em 06/07/2007, sob o nº 077/07. 

 
 

4.1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS E TESTE DE 

SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 

A identificação bioquímica foi realizada com o auxílio do sistema API 20 E 

(BioMérieux) ou do sistema semi-automatizado MicroScan AutoScan-4 (DADE 

Behring), de acordo com a disponibilidade no laboratório de Microbiologia do Serviço 

de Análises Clínicas do HEAL, além de outras provas como: catalase, oxidase, 

coloração pelo método de Gram, verificação de produção de hemólise, entre outras. 

 

A avaliação dos perfis de susceptibilidade das amostras aos 

antimicrobianos foi realizada através da utilização de testes de difusão em ágar 

(Kirby-Bauer), conforme as recomendações do Clinical and Laboratory Standard 

Institute (CLSI, 2005/2006). Os antimicrobianos testados foram: amicacina (AMI; 30 

µg); aztreonam (ATM; 30 µg); cefepima (CPM; 30 µg); ceftazidima (CAZ; 30 µg); 
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ciprofloxacina (CIP; 5 µg); gentamicina (GEN; 10 µg); imipenem (IMP; 10 µg); 

meropenem (MER; 10 µg); piperacilina-tazobactam (PPT; 100/10 g); polimixina B 

(POL; 300 U) e tobramicina (TOB; 30 µg). Para as amostras de A. baumannii foram 

testados também ampicilina-sulbactam (ASB; 10/10 g), tetraciclina (TET; 30 µg) e 

sulfametoxazol-trimetoprim (SUT; 23,75/1,25 g). Os discos de antimicrobianos 

foram obtidos da CECON (São Paulo, Brasil). A interpretação dos diâmetros dos 

halos de inibição para polimixina B foi realizada conforme protocolo sugerido por 

GALES e colaboradores (2001). As amostras controle utilizadas foram P. aeruginosa 

ATCC 27853 e Escherichia coli ATCC 25922. 

 
 

4.1.2 CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE P. 

aeruginosa E A. baumannii 

 
 

As amostras, após terem sua identificação bioquímica e os testes de 

susceptibilidade a antimicrobianos realizados no HEAL, foram transferidas para o 

Laboratório de Microbiologia do Serviço de Patologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (Universidade Federal Fluminense). A partir da verificação da pureza 

das culturas e características das colônias (tamanho, bordas, consistência, cor) 

foram realizados, em todas as amostras, testes confirmatórios de sua identificação. 

No caso das amostras de P. aeruginosa, os testes executados foram: observação 

das características morfo-tintoriais após coloração pelo método de Gram, teste da 

oxidase, crescimento em ágar MacConkey, teste de crescimento em caldo a 42º C, 

teste da oxidação-fermentação da glicose (teste O/F glicose) e observação da 

produção de pigmentos. No caso das amostras de Acinetobacter spp., os testes 

executados foram: observação das características morfo-tintoriais após coloração 
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pelo método de Gram, teste da oxidase, teste da catalase, crescimento em ágar 

MacConkey, teste de crescimento em caldo a 44º C; teste O/F glicose e observação 

da produção de hemólise em ágar sangue de carneiro a 5%. Esses testes foram 

executados conforme as recomendações de Koneman e colaboradores (2001) e 

Schreckenberger (2000). 

 
 

Após a confirmação da identificação, as amostras foram armazenadas 

sob a forma de suspensões densas em leite desnatado Molico (Nestlé, Araçatuba, 

São Paulo, Brasil) a 10% (p/v) acrescido de glicerol a 10% (v/v) e mantidas à 

temperatura de - 20º C. 

 

 
4.1.2.1 Teste da oxidase 

 
 

 
Uma colônia bacteriana foi depositada sobre papel de filtro (Whatman nº 

1), utilizando-se material não metálico (bastão de vidro, alça de plástico ou palito de 

madeira). Posteriormente, foi adicionada uma gota do reagente tetrametil-p- 

fenilediamina (Sigma Chemical Company, St. Louis, EUA) a 1% (p/v) em água 

destilada esterilizada sobre a colônia bacteriana para observação da produção da 

enzima citocromo-oxidase. A visualização de coloração púrpura até 10 segundos 

após a adição do reagente indicou o teste positivo. Foram utilizadas as cepas P. 

aeruginosa ATCC 27853 como controle positivo do teste e Escherichia coli ATCC 

25922 como controle negativo. 
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4.1.2.2 Teste da catalase 

 
 

 
Algumas colônias bacterianas foram transferidas a partir do ágar 

MacConkey ou ágar Cled, com uma alça de platina ou espátula de plástico, para 

uma lâmina de vidro. Posteriormente, uma gota de peróxido de hidrogênio 

(Proquímios, Rio de Janeiro, RJ) a 3% (v/v) foi depositada diretamente sobre o 

inóculo bacteriano. A presença de bolhas indicou a hidrólise do peróxido de 

hidrogênio em oxigênio e água, confirmando a presença da enzima catalase. As 

cepas Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Streptococcus agalactiae ATCC 13813 

foram utilizadas como controles positivo e negativo, respectivamente. 

 

 
4.1.2.3 Teste da oxidação-fermentação da glicose em meio de OF segundo Hugh 

Leifson 

 

 
A detecção da produção de ácidos como produtos do metabolismo 

oxidativo da glicose foi realizada utilizando-se, para cada amostra, dois tubos 

contendo o meio OF segundo Hugh Leifson (Difco) acrescido de solução de glicose 

a 1% (p/v). A amostra foi inoculada com o auxílio de agulha bacteriológica, e um dos 

tubos foi coberto com óleo mineral estéril até cerca de 1 a 2 cm da superfície. Os 

tubos foram incubados à temperatura de 35º C, por um período de 24 a 48 horas em 

atmosfera convencional. O teste foi considerado positivo quando ocorria mudança  

de coloração do meio de verde para amarelo, somente no tubo exposto ao oxigênio 

atmosférico. Foram utilizadas as cepas de P. aeruginosa ATCC 27853 como controle 

positivo e de Escherichia coli ATCC 25922 como controle negativo. 
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4.1.2.4 Observação da produção de pigmentos 

 
 

 
A produção de pigmentos foi observada após semeadura da amostra em 

meio de ágar Mueller-Hinton e incubação à temperatura de 35º C, durante 16 a 18 

horas, sob ar ambiente, para as amostras de P. aeruginosa. Foram utilizadas as 

cepas de P. aeruginosa ATCC 27853 como controle positivo e de Escherichia coli 

ATCC 25922 como controle negativo. 

 
 

4.1.2.5 Produção de hemólise 

 
 

A produção de hemólise por amostras de Acinetobacter spp. foi verificada 

através da inoculação da amostra a ser identificada, em ágar sangue de carneiro a 

5%, e incubação das placas a 35º C, durante 24 horas. Foram utilizadas as cepas  

de Acinetobacter haemolyticus da coleção do LIH como controle positivo e de 

Acinetobacter spp. ATCC 19606 como controle negativo. 

 
 

4.1.2.6 Teste de crescimento a 42º C e 44º C 

 
 

Para a observação do crescimento a 42º C e 44º C, a amostra bacteriana 

em teste foi inoculada em meio “Trypticase Soy Broth” (TSB, Difco) e incubada em 

banho-maria a 42º C (P. aeruginosa) e 44º C (A. baumannii), por um período de 18 a 

24 horas. A turvação do caldo indicou positividade do teste. Foram utilizadas as 

cepas de P. aeruginosa ATCC 27853 e de Acinetobacter spp. ATCC 19606, como 

controle positivo e de Streptococcus agalactiae ATCC 13813 como controle 

negativo. 
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4.2 DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE METALO--LACTAMASES 

 
 

As amostras de P. aeruginosa e A. baumannii resistentes a ceftazidima 

foram submetidas à avaliação da produção de metalo--lactamases (ML) através 

do método de disco-aproximação, de acordo com as metodologias propostas por 

Arakawa e colaboradores (2000) e Lee e colaboradores (2001), com algumas 

modificações. Foram utilizados, como inibidores de ML, o ácido 2- 

mercaptopropiônico (MPA) e o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Foram 

preparadas suspensões bacterianas em soro fisiológico estéril, com turvação 

semelhante ao padrão 0,5 da escala de McFarland. Estas suspensões foram 

semeadas com o auxílio de “swabs” estéreis, em placas contendo meio de ágar 

Mueller-Hinton (Difco). Em seguida, discos de ceftazidima (30μg), imipenem (10μg) e 

discos estéreis de papel de filtro em branco foram posicionados na placa, conforme 

o esquema apresentado na Figura 1. Foi adicionado a um dos discos em branco, 3 

µL de uma solução não diluída de MPA (Sigma Chemical Co., EUA) e ao outro, 10 
 

µL de uma solução 0,5M de EDTA (GIBCO BRL ultra pure. Life Technologies), pH 

8,0. As distâncias centro-a-centro, entre os discos de antimicrobianos e os discos de 

papel de filtro, que receberam os agentes quelantes utilizados foram de 1,5 cm 

quando se usou o EDTA e de 2,0 cm quando se usou o MPA. As placas foram 

incubadas a 35ºC, por um período de 16 a 18 horas. A observação do surgimento de 

um halo ou do aumento do tamanho do halo ao redor dos discos de ceftazidima e/ou 

imipenem – localizados próximos ao disco com MPA e/ou com EDTA, se comparado 

com o disco do respectivo antimicrobiano, que foi colocado a uma distância de 5 cm 

–, indicou teste positivo para detecção da produção de MBL. A não-observação 

desse  evento  indicou  teste  negativo.  Foram  incluídas  cepas  controle  de  P. 
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aeruginosa produtoras das enzimas SPM-1 (P1088) e IMP-1 (98-P4978) e de A. 

baumannii produtora da enzima IMP-1 (48-695), gentilmente cedidas pela Drª Ana C. 

Gales (Laboratório Alerta, Disciplina de Infectologia, Universidade Federal de São 

Paulo). 

 
 

 

FIGURA 1. Representação esquemática da disposição, 

na placa de ágar Mueller Hinton, dos discos contendo os 

agentes quelantes e antimicrobianos utilizados no teste 

fenotípico de detecção de ML (Método de disco 

aproximação) 
 
 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS AMOSTRAS 

 
 

4.3.1 LIBERAÇÃO/EXTRAÇÃO DO DNA DAS AMOSTRAS DE P. 

aeruginosa E A. baumannii 
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A liberação do DNA bacteriano das amostras de P. aeruginosa e A. 

baumannii foi realizada através de lise térmica, de acordo com a metodologia 

proposta por Schuenck e colaboradores (2008). Foram preparadas suspensões 

bacterianas adicionando-se cinco colônias em 100 L de tampão TE (Tris 10 mM, 

EDTA 1 mM, pH 7,8), em tubo do tipo Eppendorff. Essa suspensão foi mantida a 

temperatura de ebulição, em torno de 100oC, por 10 minutos e, em seguida, 

centrifugada por 30 segundos (9.000 xg). O sobrenadante contendo o DNA 

bacteriano foi utilizado para a reação da PCR. 

 
 

Posteriormente, visando à obtenção de DNA mais puro, a extração do 

DNA das amostras de P. aeruginosa foi realizada através da metodologia proposta 

por Pitcher e colaboradores (1989), com modificações, utilizando-se o método da 

extração pelo isotiocianato de guanidina, conforme descrito a seguir. Cinco colônias 

isoladas crescidas em ágar sangue por 24 horas, a 35°C, foram inoculadas em 3 mL 

de caldo TSB (Oxoid) e incubadas por 18 horas, a 35oC. A seguir, 1 mL dessa 

suspensão foi centrifugada (8.000 xg, 5 minutos) e o sedimento foi ressuspenso em 

1,5 mL de tampão TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 7,8). A suspensão foi 

novamente centrifugada (8.000 xg, 5 minutos), o sobrenadante descartado e ao 

precipitado foram adicionados 100 μL de solução de lise [Tampão TE, lisozima (5 

mg/mL; Sigma Chemical Company, St. Louis, Missouri, EUA) e 5 L de BRIJ (0,5%; 

Sigma Chemical Company, St. Louis, Missouri, EUA)] e, após agitação, esta solução 

foi mantida em banho-maria, por 1 hora, a 37oC. Após esse período, as amostras 

foram então lisadas, utilizando-se 500 μL de uma solução de isotiocianato de 

guanidina (Gibco BRL – Life Technologies) a 5 M (isotiocianato de guanidina, 60 g; 

EDTA 0,5 M, pH 8; N-lauril sarcosina 10%, 5 mL; água, 20 mL). As suspensões 
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celulares foram agitadas manualmente e incubadas à temperatura ambiente por 7 

minutos. Posteriormente, os lisados resfriaram no gelo por 10 minutos e a seguir 

foram adicionados 250 μL de acetato de amônio (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) a 7,5 

M. Os tubos foram agitados manualmente e incubados por 10 minutos no gelo. Após 

esse período, uma solução de 500 μL composta de clorofórmio/álcool isoamílico, 

24:1 v/v (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) foi adicionada e a mistura agitada. Logo a 

seguir, essa mistura foi submetida à centrifugação por 12 minutos, a 13.000 xg, após 

a qual se formaram duas fases. A fase aquosa (superior) foi transferida para um 

novo tubo, onde foram adicionados 54 μL de isopropanol (Vetec, Rio de Janeiro, 

Brasil) para cada µL coletado. Os tubos foram invertidos por 1 minuto para misturar 

as  soluções,  ocorrendo  assim,  a  precipitação  do  DNA.  Após  a  centrifugação, a 

13.000 xg por 5 minutos, o DNA precipitado foi lavado cinco vezes com 100 L de 

etanol (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) a 70% e centrifugado por 20 segundos, a 7.000 

xg. Por fim, o DNA foi ressuspenso em 50 μL de tampão TE, incubado por uma noite 

em banho-maria, a 37oC, e então estocado a -20oC. 

 

 
4.3.2 DETECÇÃO DE GENES QUE CODIFICAM A PRODUÇÃO DE 

ML ATRAVÉS DA TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA 

POLIMERASE 

 

 
A presença de genes que codificam a produção de ML foi investigada 

em todas as amostras de P. aeruginosa e A. baumannii ML (+), através da reação 

em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction, PCR). Esses testes foram 

realizados no Laboratório de Infecções Hospitalares (LIH), do Departamento de 
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Microbiologia Médica, do Instituto de Microbiologia Prof Paulo de Góes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
 

Nas amostras de P. aeruginosa, foram pesquisados os genes blaIMP-1, 

blaVIM-2 e blaSPM-1, ao passo que nas amostras de A. baumannii foi pesquisado o 

gene blaIMP-1. A tabela 1 apresenta as seqüências de oligonucleotídeos utilizadas e 

amplicons obtidos nas reações de PCR para detecção de genes que codificam 

MLs. Foi utilizada a metodologia descrita por Senda e colaboradores (1996), com 

modificações. 

 
 

De forma sintetizada, uma alíquota de 3μL do DNA bacteriano (A. 

baumannii), obtido por lise térmica ou 1 μL do DNA bacteriano (P. aeruginosa) obtido 

pelo método da guanidina, foi adicionada à mistura da reação de PCR, que foi 

composta por 2,5 μL de tampão da enzima 10x (Tris HCl 10 mM, KCl 25 mM), 1 mM 

de MgCl2 (Biotools, Madri, Espanha), 0,5 μM de cada iniciador (Genemed Synthesis, 

San Francisco, CA, EUA), 100 μM de cada deoxinucleotídeo trifosfatado (dATP, 

dGTP, dCTP e dTTP) (Life Technologies, São Paulo, Brasil), 1,5 U de Taq DNA 

polimerase (Biotools, Madri, Espanha) e água livre de nucleases para um volume 

final de 25L. 

 

A amplificação dos fragmentos codificados pelos genes acima descritos 

foi realizada em um termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient, Hamburgo, 

Alemanha). Os parâmetros de amplificação para os genes blaIMP-1 e blaSPM-1 foram  

os seguintes: desnaturação inicial a 94oC por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 1 minuto, de anelamento a 62°C por 1 minuto, de extensão 
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a 72°C por 1 minuto; e extensão final a 72°C por 7 minutos. Para o gene blaVIM-2 , os 

parâmetros foram: desnaturação inicial a 94°C por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos 

de desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 55°C por 1 minuto e extensão a 

72°C por 1,5 minuto, e extensão final a 72°C por 7 minutos. 

 
Tabela 1. Seqüências de oligonucleotídeos utilizadas e amplicons obtidos nas 

reações de PCR para detecção de genes que codificam MLs 

 
 

Gene Seqüência iniciadora (5’-3’) Amplicon 
(pb) 

Referência 

blaIMP-1 
CTACCGCAGCAGAGTCTTTGC 
GAACAACCAGTTTTGCCTTACC 

blaSPM-1 
CCTACAATCTAACGGCGACC 
TCGCCGTGTCCAGGTATAA 

blaVIM-2 
ATGTTCAAACTTTTGAGTAAG 

CTACTCAACGACTGAGCG 

587 Osano et al., 1994 

 
648 Toleman et al., 2002 

 
801 Poirel et al., 2005 

 
 

 
 

 

Os produtos das reações de amplificação foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose a 1%, em TBE (Tris 0,89 M, ácido bórico 0,89 M, 

EDTA 2,5 mM, pH 8,2). Após corrida de 90 minutos a 80V, o gel foi submerso em 

solução de brometo de etídio (0,5 µg/mL) por 30 minutos, e sua imagem capturada 

sob luz ultra-violeta em um fotodocumentador (Vilber Lourmat, Marne-la-Valleé, 

França). Como padrão de DNA, utilizamos o marcador 100 pb DNA ladder (Life 

Technologies, São Paulo, Brasil) 

 
 

Foram utilizadas, como controles positivos das reações, as amostras: A. 

baumannii IMP-1 (48-695) e P. aeruginosa SPM-1 (48-1997A), gentilmente cedidas 

pela Drª Ana C. Gales (Laboratório Alerta, Disciplina de Infectologia, Universidade 

Federal de São Paulo), e P. aeruginosa VIM-2, gentilmente cedida pelo Dr Ronald 
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Jones (JMI Laboratories, North Liberty, Iowa, USA). Como controle negativo, foi 

utilizada a cepa de referência P. aeruginosa ATCC 27853. 

 

4.3.3 DETECÇÃO DE GENES QUE CODIFICAM A PRODUÇÃO DE 

OXACILINASES ATRAVÉS DA TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA 

POLIMERASE 

 

Foram pesquisados genes que codificam a produção das oxacilinases 

blaOXA-23, blaOXA-51 e blaOXA-58, nas 20 amostras de A. baumannii que não 

apresentaram produto amplificado pela reação de PCR para pesquisa do gene 

blaIMP-1. A técnica foi realizada segundo Woodford e colaboradores (2006). 

 

Resumidamente, para a pesquisa do gene blaOXA-51, intrínseco à espécie 
 

A. baumannii, uma alíquota de 3 μL do DNA bacteriano obtido por lise térmica foi 

adicionada à mistura da reação de PCR, que foi composta por 2,5 μL de tampão da 

enzima 10x (Tris HCl 10 mM, KCl 25 mM), 1 mM de MgCl2 (Biotools, Madri, 

Espanha), 0,5 μM de cada iniciador (Genemed Synthesis, San Francisco, CA, EUA), 

100 μM de cada deoxinucleotídeo trifosfatado (dATP, dGTP, dCTP e dTTP) (Life 

Technologies, São Paulo, Brasil), 1,5 U de Taq DNA polimerase (Biotools, Madri, 

Espanha) e água livre de nucleases em um volume final de 25L. 

 

Para a pesquisa dos genes blaOXA-23 e blaOXA-58, foi realizada uma reação 

de PCR multiplex. Resumidamente, uma alíquota de 5 μL do DNA bacteriano obtido 

por lise térmica foi adicionada à mistura da reação de PCR, que foi composta por 5 

μL de tampão da enzima 10x (Tris HCl 10 mM, KCl 25 mM), 2 mM de MgCl2 

(Biotools, Madri, Espanha), 0,5 μM de cada iniciador (OXA-23 e OXA-58) (Genemed 
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Synthesis, San Francisco, CA, EUA), 200 M de cada deoxinucleotídeo trifosfatado 

(dATP, dGTP, dCTP, dTTP) (Life Technologies, São Paulo, Brasil), 1,5 U de Taq 

DNA polimerase (Biotools, Madri, Espanha) e água livre de nucleases em um volume 

final de 50 L. 

 

 
A amplificação dos fragmentos codificados pelos genes acima descritos foi 

realizada em um termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient, Hamburgo, 

Alemanha). Os parâmetros de amplificação para os genes blaOXA-23 e blaOXA-58 foram 

os seguintes: desnaturação inicial a 94oC por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos cada 

de desnaturação a 94°C por 1 minuto, de anelamento a 52°C por 1 minuto, de 

extensão a 72°C por 1 minuto; e extensão final a 72°C por 5 minutos. Para o gene 

blaOXA-51, os parâmetros foram: desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguidos 

de 30 ciclos cada de desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 57°C por 1 

minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; e extensão final a 72°C por 5 minutos. 

Foram utilizadas as seqüências iniciadoras descritas na tabela 2. 

 

 
Tabela 2. Seqüências de oligonucleotídeos utilizadas e amplicons obtidos nas 

reações de PCR para detecção de genes que codificam oxacilinases 

 

 
Gene Seqüência iniciadora (5’-3’) Amplicon (pb) Referência 

TAATGCTTTGATCGGCCTTG 
TGGATTGCACTTCATCTTGG 

 

blaOXA-23 GATCGGATTGGAGAACCAGA 
ATTTCTGACCGCATTTCCAT 

blaOXA-58 AAGTATTGGGGCTTGTGCTG 
CCCCTCTGCGCTCTACATAC 

 
353 Turton et al., 2006 

 

501 
Woodford et al., 2006 

599 

 
 

 
 
 

Os produtos das reações foram analisados por eletroforese em gel de 

Multiplex 

blaOXA-51 
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agarose a 1,0%, após corrida de 90 minutos sob corrente constante de 80V (blaOXA-

51) e em gel de agarose a 2,0%, após 120 minutos sob corrente constante de 70V 

(blaOXA-23 e blaOXA-58), em TBE (Tris 0,89 M, ácido bórico 0,89 M, EDTA 2,5 mM, pH 

8,2). Em seguida, o gel foi submerso em solução de brometo de etídio (0,5 

µg/mL) por 30 minutos, e sua imagem capturada sob luz ultravioleta em um 

fotodocumentador (Vilber Lourmat, Marne-la-Valleé, França). Como padrão de DNA, 

utilizamos o marcador 100 pb DNA ladder (Life Technologies, São Paulo, Brasil). 

 

 
Foram utilizadas como controles positivos das reações, as amostras: A. 

baumannii OXA-23, cedida gentilmente pela Drª Ana C. Gales e A. baumannii OXA- 

58, cedida gentilmente pelo Dr Pierre Bogauts e pela Drª Caroline Bowing (Cliniques 

Universitaires, UCL, Mont-Galline); como controle negativo, utilizou-se uma amostra 

de Acinetobacter haemolyticus da coleção de amostras do LIH – UFRJ. 

 

 
4.3.4 ANÁLISE DOS PERFIS DE FRAGMENTAÇÃO DO DNA 

CROMOSSÔMICO ATRAVÉS DE ELETROFORESE EM CAMPO 

PULSADO 

 
 

A análise dos perfis de fragmentação do DNA cromossômico foi realizada 

através de eletroforese em campo pulsado (Pulsed Field Gel Eletrophoresis; PFGE) 

em oito amostras de P. aeruginosa SPM (+) e em duas amostras MβL (+) que não 

apresentaram amplicons nas reações de PCR. A técnica foi realizada no Laboratório 

de Apoio Biotecnológico do Departamento de Microbiologia Médica, do Instituto de 

Microbiologia Prof Paulo de Góes (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
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Foi utilizada a técnica descrita por Teixeira e colaboradores (1997), com 

modificações. As amostras foram cultivadas em meio de TSA (Tripticase Soy Agar, 

Becton Dickinson), e incubadas a 35ºC-37oC, por 18 h. A partir desse crescimento, 

foram feitas suspensões em 500 µL de tampão PIV (NaCl 1 M, Tris-HCl 10 mM – pH 

7,6), de modo a obter uma turvação semelhante à do padrão 5 da escala de 

McFarland. Esse volume de suspensão bacteriana foi misturado com um volume 

igual de agarose de baixo ponto de fusão (NuSieve GTG agarose; FMC BioProducts, 

Rockland, Maine, EUA) a 2% e, após homogeneização, distribuído em moldes, para 

a formação de blocos. Após solidificação, os blocos de agarose foram colocados em 

3,5 mL de solução de lise (Tris-HCl 6 mM, pH 7,6; NaCl 1M; EDTA 100mM – pH 7,5; 

0,5% de Brij-58; 0,2% de desoxicolato sódico; 0,5% de lauril sarcosinato de sódio; 1 

mg/mL de lisozima) e incubados por um período de 15h a 18h, a 35ºC-37oC, sob 

agitação suave. Após esse período, os tubos foram resfriados a 4º C, e a solução de 

lise foi substituída por 3,5 mL de solução ESP (EDTA 0,5M, pH 9 a 9,5; 1% de lauril 

sarcosinato de sódio e 0,1 mg/mL de proteinase K) e incubada em banho-maria, a 

50oC, por um período de 18h a 24h. Após essa incubação, a solução ESP foi 

substituída por 3,5 mL de tampão TE (Tris-HCl 10 mM, pH 7,5 e EDTA 0,1 mM) para 

iniciar a lavagem dos blocos sob agitação suave a 37oC. O procedimento de 

lavagem com TE foi realizado por seis vezes; as três primeiras lavagens foram feitas 

em um intervalo de 20 a 30 minutos cada uma; a quarta e a quinta com intervalos de 

2 h cada uma, e a última de 18h a 24 h. Após a última incubação, os blocos foram 

estocados em solução TE a 4o C, ou preparados para digestão enzimática, onde foi 

utilizada a enzima de restrição SpeI (Boehringer Mannheim Corporation, 

Indianapolis, Indiana, EUA). 
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Um ou dois blocos de cada amostra foram incubados durante 2 horas, a 

37º C, numa solução contendo 200µL de tampão para a enzima de restrição (20 µL 

de tampão + 180 µL de água Milli Q estéril). A solução de tampão foi removida e 

substituída por nova solução ainda sem a enzima, e novamente os blocos foram 

incubados sob as mesmas condições. Após esse período, estes foram submetidos 

ao tratamento com solução contendo a enzima (15 U) por um período de 16 a 18 

horas, a 37º C, e posteriormente os blocos foram fundidos a 72o C e aplicados nos 

reservatórios do gel de agarose a 1,2% em tampão TBE 0,5x (Tris 0,89 M, EDTA 

0,025 M e ácido bórico 0,89 M). Foram incluídos padrões de tamanho de DNA (Pulse 

Marker, 50-1000 Kb; Sigma Chemical Company, St. Louis, Missouri, EUA). 

 
 

Os fragmentos foram separados através de eletroforese realizada no 

sistema de eletroforese em campo pulsado CHEF DR III SYSTEM (Bio-Rad 

Laboratories, Richmond, California, EUA), utilizando tempo de pulsos crescentes de 

5 a 35 segundos, por 24 horas, a 6 V/cm, num ângulo de 120o e na temperatura de 

11o C. Após a eletroforese, o gel foi corado com solução de brometo de etídio (0,5 

g/mL), por 30 minutos e descorado com água destilada, durante 2 h, observado sob 

luz UV e finalmente fotografado. 

 
 

Foi efetuada a inspeção visual dos perfis de fragmentação obtidos, 

seguindo o critério utilizado para a interpretação proposto por Tenover e 

colaboradores (1995), de forma que as amostras cujos perfis de restrição diferiram 

entre si em até 6 bandas foram consideradas geneticamente relacionadas, ficando, 

assim, incluídas no mesmo clone. 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

O registro de todas as informações das amostras avaliadas neste estudo 

foi armazenado em um banco de dados, elaborado em planilha do Microsoft Excel. A 

análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS (Statistic Package for 

Social Sciences) versão 10.0. Para avaliar a associação entre as variáveis, realizou- 

se o teste do Qui-Quadrado. O nível de significância considerado foi de 5%, valores 

de p≤0,05. 
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5 RESULTADOS 
 
 
 

5.1 AMOSTRAS BACTERIANAS 

 
 
 

5.1.1 DISTRIBUIÇÃO DAS AMOSTRAS POR SETORES DE 

INTERNAÇÃO E FONTES DE ISOLAMENTO 

 
 

No período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, foram isoladas 286 

amostras de P. aeruginosa e 114 amostras de A. baumannii, correspondendo a 

71,5% e 28,5% do total de amostras recuperadas, respectivamente, de materiais 

clínicos variados, oriundos de pacientes infectados ou colonizados, internados em 

diversos setores do HEAL. 

 
 

A unidade clínica com a maior freqüência de isolamento de P. aeruginosa 

e A. baumannii foi a UPG (35,0% e 42,0%, respectivamente), seguida do CTI (22,0% 

e 17,6%, respectivamente) e CM (19,6% e 15,5%, respectivamente) (Tabela 3). 



78 
 

 
 

 

As amostras de P. aeruginosa foram recuperadas com maior freqüência a 

partir de espécimes do TRI [29,0%, (25,5% de aspirado traqueal; 0,3% de escarro; 

2,9% de lavado broncoalveolar e 0,3 de líquido pleural)], urina (27,6%) e sangue 

(11,9%). As amostras de A. baumannii também foram isoladas mais freqüentemente 

a partir de TRI [33,5%; (31,5% de aspirado traqueal; 1,8% de lavado 

broncoalveolar)], seguido de sangue (22,8%), urina (19,3%) e ponta de cateter 

vascular (11,4%) (Tabela 4). A Tabela 5 mostra a distribuição das amostras de P. 

aeruginosa e A. baumannii oriundas de pacientes internados nos três setores do 

hospital que apresentaram as maiores taxas de isolamento, de acordo com o 

espécime clínico. 

 

 
5.1.2 IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA 

 
 
 

As amostras foram identificadas pelos sistemas comerciais utilizados no 

laboratório do hospital e por outras provas convencionais já relatadas. As amostras 

de P. aeruginosa apresentaram as seguintes características: bastonetes Gram- 

negativos, teste da oxidase positivo, oxidação da glicose, crescimento em ágar 

MacConkey, produção de pigmentos (verde ou marrom) em ágar Mueller Hinton e 

crescimento em caldo TSB a 42º C. As amostras de A. baumannii apresentaram as 

seguintes características: cocobacilos Gram-negativos, oxidação da glicose, teste da 

oxidase negativo, teste da catalase positivo, crescimento em ágar MacConkey, 

ausência de hemólise em ágar-sangue de carneiro a 5% e crescimento em caldo a 

44º C. 
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5.1.3 SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 
 

A Tabela 6 mostra os perfis de susceptibilidade das amostras de P. 

aeruginosa e A. baumannii isoladas. A freqüência de resistência aos antimicrobianos 

foi significativamente maior entre as amostras de A. baumannii quando comparada 

com as amostras de P. aeruginosa, frente aos seguintes agentes: amicacina (69,3% 

versus 26,9%; p<0,0001), aztreonam (87,7% versus 40,2%; p<0,0001), cefepima 

(82,5%  versus  42,3%  p<0,0001),  ceftazidima  (86,0%  versus  40,6%,   p<0,0001), 
 

ciprofloxacina (85,1% versus 55,6%, p<0,0001), imipenem (43,9% versus 32,9%, 

p=0,032), meropenem (50,0% versus 28,0%, p<0,0001) e piperacilina-tazobactam 

(68,4% versus 28,0%, p<0,0001). Em relação à gentamicina e à tobramicina, não 

foram observadas diferenças significativas (p=0,6). 

 
 

A susceptibilidade combinada aos carbapenemas entre as amostras 

bacterianas do estudo é apresentada na Tabela 7. A susceptibilidade intermediária 

foi considerada resistência para estes cálculos. A maioria das amostras de P. 

aeruginosa foi concomitantemente sensível a ambos os carbapenemas (66,7%). A 

resistência combinada ao imipenem e meropenem foi detectada em 28,7% das 

amostras; apenas 13 (4,6%) apresentaram resistência ao imipenem e sensibilidade 

ao meropenem e nenhuma amostra foi resistente apenas ao meropenem. Em 

relação às amostras de A. baumannii, as taxas de resistência e de sensibilidade 

concomitante a ambos carbapenemas foram semelhantes (46,5% e 48,2%, 

respectivamente). Apenas 6 (5,3%) foram sensíveis ao imipenem e resistentes ao 

meropenem e nenhuma foi resistente apenas ao imipenem. 
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Todas as amostras avaliadas foram sensíveis à polimixina B. Em relação 

aos outros antimicrobianos avaliados, as maiores taxas de sensibilidade encontradas 

entre as amostras de P. aeruginosa foram para amicacina (72,4%), piperacilina- 

tazobactam (71,7%) e os carbapenemas (71,3% ao meropenem e 66,7% ao 

imipenem), ao passo que, entre as amostras de A. baumannii, as maiores taxas de 

sensibilidade foram para ampicilina-sulbactam (78,9%) e tetraciclina (71,1%). 

 
 

5.1.4 DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE METALO-β-LACTAMASES 

 
 

A detecção de MβL através dos testes fenotípicos, foi realizada em 116 

amostras de P. aeruginosa e 98 amostras de A. baumannii resistentes à ceftazidima 

(Tabela 8), representando 17,1% das amostras de P. aeruginosa e 17,5% das 

amostras de A. baumannii, isoladas no período do estudo. Ilustrações de testes de 

disco-aproximação positivo e negativo estão mostradas na Figura 2. 

 
 

Das 49 amostras de P. aeruginosa MβL (+), a maioria (29; 59,2%) foi 

detectada indistintamente pelos dois agentes quelantes utilizados (EDTA e MPA);  

14 (28,6%) foram reveladas apenas pela utilização do MPA e 6 (12,2%) apenas pelo 

EDTA. Da mesma forma, em relação às amostras de A. baumannii MβL (+), das 20 

amostras produtoras de MβL, a maioria (14; 70,0%), foi detectada indistintamente 

pelos dois agentes quelantes utilizados (EDTA e MPA); 3 (15,0%) apenas pelo MPA 

e 3 (15,0%) apenas pelo EDTA. 
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5.1.4.1 Distribuição das amostras MβL (+), de acordo com a fonte de isolamento, 

setor de internação e período de isolamento 

 
 

A distribuição das amostras MβL (+) de acordo com a fonte de isolamento 

e o setor de internação dos pacientes está demonstrada nas Figuras 3 e 4, 

respectivamente. A maior parte das amostras de P. aeruginosa MβL (+) foi isolada 

de urina (23; 48%), seguida de espécimes do trato respiratório inferior: aspirado 

traqueal (10; 20%) e lavado broncoalveolar (2; 4%); sangue (3; 6%) e ponta de 

cateter (3; 6%); secreção de ferida operatória (2; 4%) e secreção de úlcera de 

compressão (2; 4%) e outras fontes de isolamento (4; 8%): secreção auricular, 

secreção uretral, secreção de coto de amputação e secreção de dreno abdominal. 

Em relação às amostras de A. baumannii MβL (+), foi verificada a mesma freqüência 

de isolamento em urina e sangue (5; 25%), aspirado traqueal (4; 20%), secreção de 

ferida operatória (3; 15%), ponta de cateter (2; 10%) e swab retal (1; 5%). O setor de 

internação onde ocorreu o maior número de isolamentos de cepas MBL (+) foi a 

Unidade de Pacientes Graves (UPG), seguida do Centro de Tratamento Intensivo 

(CTI) e da enfermaria de Clínica Médica (CM). A maioria das amostras ML (+), 

69,6%, foi isolada no ano de 2005, ao passo que, em 2006, o isolamento foi de 

30,4%. A distribuição temporal das amostras MβL (+) pode ser observada na Figura 

5. 

 

 
5.1.4.2 Resistência aos antimicrobianos entre as amostras MβL (+) e ML (-) 

 

 
A comparação das taxas de resistência aos antimicrobianos entre as 

amostras de P. aeruginosa e A. baumannii MβL (+) e ML (–) é apresentada na 

Tabela 9. De um modo geral, não foram detectadas diferenças significativas quando 
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comparadas a resistência aos antimicrobianos testados entre amostras produtoras e 

não produtoras de MβL, tanto em P. aeruginosa como em A. baumannii, com 

algumas exceções. As diferenças significativas foram em relação à amicacina entre 

as amostras de P. aeruginosa (p<0,0001) e frente aos carbapenemas em ambas as 

espécies bacterianas (p<0,05). É interessante destacar que, entre as amostras de A. 

baumannii foram detectadas freqüências de resistência maiores aos carbapenemas 

nas amostras não produtoras de ML. A ocorrência de co-resistência a mais de oito 

antimicrobianos, foi verificada em todas as amostras avaliadas, produtoras ou não 

de ML. 

 
 

5.2 CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA DAS AMOSTRAS 

 
 

5.2.1 DETECÇÃO DE GENES QUE CODIFICAM A PRODUÇÃO DE 

ML 

 
A presença de genes que codificam a produção de ML foi investigada 

através da metodologia de PCR, utilizando-se oligonucleotídeos iniciadores 

específicos, em todas as amostras de P. aeruginosa e A. baumannii que 

apresentaram teste fenotípico positivo para produção de ML. Foi investigada a 

presença dos genes  blaSPM-1, blaIMP-1 e blaVIM-2, entre as amostras de P. aeruginosa 

e do gene blaIMP-1, entre as amostras de A. baumannii. 

 

Ao todo, 19 (38,8%) das 49 amostras ML (+) de P. aeruginosa geraram 

produtos de PCR compatíveis com o fragmento amplificado dos genes pesquisados, 

sendo que 17 amostras (34,7%) apresentaram fragmento correspondente à 
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amplificação do gene blaSPM-1 (648 pb), uma amostra (2,0%) correspondente  ao 

gene 

blaIMP-1 (587 pb) ou uma de suas variantes e uma (2,0%) correspondente ao gene 

blaVIM-2 (801 pb). Nas 30 amostras restantes não foram observados amplicons para 

os genes pesquisados (Figura 6). As características gerais das amostras de P. 

aeruginosa, que tiveram o determinante genético definido pela técnica de PCR, 

podem ser observadas na Tabela 10. Essas amostras foram distribuídas em cinco 

perfis distintos de sensibilidade aos antimicrobianos (Tabela 11). 

 
 

Todas as amostras de P. aeruginosa produtoras da enzima SPM-1 foram 

detectadas fenotipicamente pelo teste de disco-aproximação utilizando 

exclusivamente o MPA como quelante e nenhuma foi detectada apenas pelo EDTA; 

9 (53%) dessas amostras foram detectadas concomitantemente pelo MPA e EDTA. 

Essas amostras foram provenientes de diversos materiais clínicos, sendo as 

principais fontes de isolamento a urina (9; 53%) e espécimes do trato respiratório 

inferior (3; 18%) de pacientes internados na UPG (8; 47%). A grande maioria das 

amostras foi isolada no ano de 2005 (16; 94%). Considerando os perfis de 

susceptibilidade aos antimicrobianos, essas amostras foram distribuídas em três: I – 

sensíveis apenas a polimixina B (10; 59%); II – sensíveis apenas a piperacilina- 

tazobactam e polimixina B (3; 18%); e III – sensíveis apenas ao aztreonam e à 

polimixina B (4; 23%). Todas as amostras alocadas nesses 3 perfis foram resistentes 

a amicacina, ceftazidima, cefepima, ciprofloxacina, gentamicina, tobramicina, 

imipenem e meropenem. 
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A amostra produtora da enzima IMP-1 foi detectada fenotipicamente pelos 

dois agentes quelantes utilizados, tendo sido isolada de secreção de dreno 

abdominal de um paciente internado na enfermaria de Curta Permanência, em 

outubro de 2006. Essa amostra apresentou sensibilidade apenas frente à amicacina 

e à polimixina B (perfil IV). 

 
 

A amostra produtora da enzima VIM-2 apresentou teste fenotípico positivo 

apenas quando utilizado o quelante EDTA e foi isolada de lavado broncoalveolar 

(LBA), de um paciente internado na Unidade de Pacientes Graves, em agosto de 

2005, e se mostrou sensível somente ao meropenem e à polimixina B (perfil V). 

 
 

Entre as 20 amostras de A. baumannii, que apresentaram testes 

fenotípicos positivos para detecção de ML, não foi amplificado nenhum fragmento 

compatível com o gene blaIMP-1. 

 

5.2.2 DETECÇÃO DE GENES QUE CODIFICAM A PRODUÇÃO DE 

CARBAPENEMASES (OXACILINASES) NAS AMOSTRAS DE A. 

baumannii 

 

Todas as amostras de A. baumannii ML (+) apresentaram fragmento 

correspondente à amplificação, pela PCR, do gene blaOXA-51, intrínseco a essa 

espécie, o que confirmou a identificação fenotípica da espécie (Figura 7). Dentre 

essas amostras, três (15%) apresentaram fragmento correspondente à amplificação 

do gene blaOXA-23 e apenas uma (5%) correspondente ao gene blaOXA-58 (Figura 8). A 

tabela 12 apresenta as características gerais dessas amostras. Como pode ser 

observado, apenas as amostras que apresentaram os genes blaOXA-58 e blaOXA-23 
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foram resistentes a ambos os carbapenemas. Quanto às outras amostras, apenas 

duas foram resistentes somente ao meropenem. Co-resistência aos antimicrobianos 

foi observada em todas as 20 amostras, sendo 19 resistentes a oito ou mais 

antimicrobianos, e uma resistente a cinco dos antimicrobianos testados. 

 
 

Os produtos de amplificação obtidos da pesquisa de genes produtores de 

oxacilinases, através de reações de PCR, nas amostras de A. baumannii, podem ser 

observados na Figura 9. 

 
 

5.2.3 ANÁLISE DOS PERFIS DE FRAGMENTAÇÃO DO DNA 

CROMOSSÔMICO ATRAVÉS DE ELETROFORESE EM CAMPO 

PULSADO 

 
 

A diversidade genética de 8 das 17 amostras de P. aeruginosa produtoras 

da enzima SPM-1, e de duas amostras consideradas como MβL (+) pelos testes 

fenotípicos e que não apresentaram produto amplificado pela técnica de PCR, foi 

determinada por meio da análise dos perfis de fragmentação do DNA cromossômico, 

após tratamento com enzima de restrição SpeI e separação através de eletroforese 

em campo pulsado (PFGE). Como pode ser observado na Figura 7, as amostras 

SPM-1 positivas foram incluídas em um único grupo clonal, denominado de grupo 

clonal A. Da mesma forma, as duas amostras MβL (+) (526 e 532), que não 

apresentaram amplicons nas reações de PCR, apresentaram perfis de PFGE 

idênticos, e foram incluídas em outro grupo clonal (clone B). Essas amostras foram 

isoladas de pacientes internados na Unidade de Pacientes Graves, em março de 

2005, sendo a amostra 526 obtida a partir de urina, e a amostra 532 de aspirado 

traqueal. 
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TABELA 3. Distribuição de 286 amostras de Pseudomonas aeruginosa e de 

114 amostras de Acinetobacter baumannii, isoladas de pacientes internados 

no Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2006, de acordo com o setor de internação. 

 
 

SETOR DE INTERNAÇÃO 
P. aeruginosa

 
A. baumannii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPG: Unidade de Pacientes Graves; CTI: Centro de Tratamento Intensivo; CM: Clínica Médica; CP: 
Curta Permanência; LP: Longa Permanência; UTI-Neo: Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal; UI- 
Neo: Unidade Intermediária Neonatal; EP: Enfermaria Pediátrica; TRAUMA: Traumatologia; MAT: 
Maternidade; AC: Alojamento Conjunto 

 Nº (%) Nº (%) 

UPG 100 (35,0) 48 (42,0) 

CTI 63 (22,0) 20 (17,6) 

CM 56 (19,6) 18 (15,5) 

CP 24 (8,4) 7 (6,0) 

LP 12 (4,2) 8 (7,2) 

UTI-Neo 9 (3,1) 8 (7,2) 

TRAUMA 5 (1,7) 4 (3,6) 

UI-Neo 8 (2,8) 0 (0,0) 

EP 6 (2,1) 0 (0,0) 

MAT 2 (0,7) 1 (0,9) 

AC 1 (0,4) 0 (0,0) 
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TABELA 4. Distribuição de 286 amostras de Pseudomonas aeruginosa e de 114 

amostras de Acinetobacter baumannii, isoladas de pacientes internados no 

Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 

2006, de acordo com a fonte de isolamento 

 

 
Fontes de isolamento 

P. aeruginosa 
Nº (%) 

A. baumannii 
Nº (%) 

TRI 83 (29,0) 38 (33,5) 

Urina 79 (27,6) 22 (19,3) 

Sangue 34 (11,9) 26 (22,8) 

Ponta de cateter 16 (5,6) 13 (11,4) 

Secreção de Sítio Cirúrgico 22 (7,6) 8 (7,0) 

Secreção de Úlcera de 
Compressão 

14 (4,9) 3 (2,6) 

Secreção Conjuntival 11 (3,8) 0 (0,0) 

Swab Retal 7 (2,4) 2 (1,7) 

Secreção Uretral 7(2,4) 0 (0,0) 

Líquido Peritoneal 4 (1,4) 0 (0,0) 

Outros espécimes 9 (7,8) 2 (1,7) 

TRI: Espécimes do Trato Respiratório Inferior (escarro, aspirado traqueal, lavado broncoalveolar, líquido 
pleural); Outros espécimes: secreção auricular, secreção de coto de amputação; abscesso, secreção de 
ferida por queimadura, swab nasal 
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TABELA 5. Distribuição de amostras de Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, isoladas de 

pacientes internados na Unidade de Pacientes Graves, Centro de Tratamento Intensivo e Clínica Médica, 

no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, de acordo com a fonte de isolamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
- UPG: Unidade de Pacientes Graves; CTI: Centro de Tratamento Intensivo; CM: Clínica Médica; 

TRI: Espécimes do Trato Respiratório Inferior 

8
8
 

Setoresa / Nº 
Fonte de Isolamento       

 UPG  CTI  CM 

 P. aeruginosa A. baumannii P. aeruginosa A. baumannii P. aeruginosa A. baumannii 

TRI: 
Aspirado Traqueal 

 
36 

 
25 

 
29 

 
5 

 
4 

 
1 

Lavado Broncoalveolar 6  2 1   

Líquido Pleural 1    1  

SANGUE 10 10 9 6 7 3 

PONTA DE CATETER 6 7 4 5 4 1 

URINA 23 3 11 1 17 6 

LÍQUIDO PERITONEAL     1  

SECREÇÕES: 

Secreção de Sítio Cirúrgico 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

 
9 

 
5 

Secreção de Dreno Abdominal 1    1  

Secreção de Úlcera de Compressão 2 1 1  9 1 

Secreção conjuntival 3  1    

Secreção de Ferida por Queimadura 1     1 

Secreção Auricular 1      

Secreção Uretral 5  2    

Swab Retal     1  

Swab Nasal   1    

TOTAIS 99 48 64 20 54 18 
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TABELA 6. Susceptibilidade a antimicrobianos de 286 amostras de Pseudomonas 

aeruginosa e de 114 amostras de Acinetobacter baumannii, isoladas de pacientes 

internados no Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2006 

 
 

 
Agentes 

Antimicrobianos 

 P. aeruginosa 

Nº (%) 
  A. baumannii 

Nº (%) 
 

Sensível Intermediário Resistente Sensível Intermediário Resistente 

Amicacina 207 (72,4) 2 (0,7) 77 (26,9) 35 (30,7) 0 (0,0) 79 (69,3) 

Aztreonam 168 (58,7) 3 (1,0) 115 (40,2) 11 (9,6) 3 (2,6) 100 (87,7) 

Cefepima 164 (57,3) 1 (0,3) 121 (42,3) 18 (5,8) 2 (1,8) 94 (82,5) 

Ceftazidima 170 (59,4) 0 (0,0) 116 (40,6) 16 (14,0) 0 (0,0) 98 (86,0) 

Ciprofloxacina 127 (44,4) 0 (0,0) 159 (55,6) 17 (14,9) 0 (0,0) 97 (85,1) 

Gentamicina 131 (45,8) 0 (0,0) 155 (54,2) 45 (39,5) 0 (0,0) 69 (60,5) 

Imipenem 191 (66,7) 1 (0,4) 94 (32,9) 61 (53,5) 3 (2,6) 50 (43,9) 

Meropenem 204 (71,3) 2 (0,7) 80 (28,0) 55 (48,2) 2 (1,8) 57 (50,0) 

Piperacilina- 
Tazobactam 

 
205 (71,7) 

 
1 (0,3) 

 
80 (28,0) 

 
35 (30,7) 

 
1 (0,9) 

 
78 (68,4) 

Polimixina B 286 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 114 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Tobramicina 129 (45,1) 0 (0,0) 157 (54,9) 47 (41,2) 1 (0,9) 66 (57,9) 

Ampicilina- 
Sulbactam 

 
NT 

 
NT 

 
NT 

 
90 (78,9) 

 
3 (2,6) 

 
21 (18,4) 

Tetraciclina NT NT NT 81 (71,1) 1 (0,9) 32 (28,1) 

Sulfametoxazol- 
Trimetoprim 

 
NT 

 
NT 

 
NT 

 
18 (15,8) 

 
0 (0,0) 

 
96 (84,2) 

NT: não testado 
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TABELA 7. Susceptibilidade combinada aos carbapenemas entre 286 amostras de 

Pseudomonas aeruginosa e 114 amostras de Acinetobacter baumannii, isoladas de 

pacientes internados no Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 

2005 a dezembro de 2006 

 
 

 

Microrganismo 

Número (%) de amostras 

 

IMP-S e MER-S 
 

IMP-R e MER-R 
 

IMP-S e MER-R 
 

IMP-R e MER-S 

 

P. aeruginosa 
 

191 (66,7) 

 
82 (28,7) 

 
0 (0,0) 

 
13 (4,6) 

A. baumannii 55 (48,2) 53 (46,5) 6 (5,3) 0 (0,0) 

 

IMP-S e MER-S: sensibilidade ao imipenem e ao meropenem 
IMP-R e MER-R: resistência ao imipenem e ao meropenem 
IMP-S e MER-R: sensibilidade ao imipenem e resistência ao meropenem 
IMP-R e MER-S: resistência ao imipenem e sensibilidade ao meropenem 

 
 
 
 
 
 
 

 

TABELA 8. Detecção de ML nas amostras resistentes a ceftazidima, isoladas de 

pacientes internados no Hospital Estadual Azevedo  Lima, no período de janeiro  

de 2005 a dezembro de 2006, de acordo com o teste de disco-aproximação 

 

Resultado 
P. aeruginosa 

Nº (%) 
A. baumannii 

Nº (%) 

Teste positivo 49 (42,2) 20 (20,4) 

Teste negativo 67 (57,8) 78 (79,6) 

Total 116 (100) 98 (100) 
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FIGURA 2. Testes fenotípicos para detecção de MβL (método de 

disco-aproximação). A: Teste Positivo; B: Teste negativo 

(Pseudomonas aeruginosa) 

CAZ: ceftazidima; IMP: imipenem; MPA: ácido 2-mercaptopropiônico. 
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FIGURA 3. Distribuição percentual de 49 amostras de Pseudomonas 

aeruginosa e de 20 amostras de Acinetobacter baumannii produtoras de 

ML, pelo teste de disco-aproximação, isoladas de pacientes internados 

no Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2006, de acordo com a fonte de isolamento 

TRI: Espécimes do Trato Respiratório Inferior (aspirado traqueal, lavado broncoalveolar); SG: 
sangue; UR: urina; SSC: secreção de sítio cirúrgico; PC: ponta de cateter; SUC: secreção de 
úlcera de compressão; Outras fontes: secreção auricular, secreção uretral, secreção de dreno 
abdominal, swab retal 
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FIGURA 4. Distribuição percentual de 49 amostras de Pseudomonas 

aeruginosa e de 20 amostras de Acinetobacter baumannii produtoras de 

ML, pelo teste de disco-aproximação, isoladas de pacientes internados 

no Hospital Estadual Azevedo Lima, segundo o setor de internação 

UPG: Unidade de Pacientes Graves; UTI-Neo: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; CP: 
Curta Permanência; CTI: Centro de Tratamento Intensivo; CM: Clínica Médica; LP: Longa 
Permanência; Trauma: Traumatologia 
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FIGURA 5. Distribuição temporal de 49 amostras de Pseudomonas 

aeruginosa e de 20 amostras de Acinetobacter baumannii produtoras de 

ML, pelo teste de disco-aproximação, isoladas de pacientes internados no 

Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 2005 a dezembro 

de 2006 
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TABELA 9. Comparação das taxas de resistência a antimicrobianos de 116 amostras 

de Pseudomonas aeruginosa e de 98 amostras de Acinetobacter baumannii ML (+) e 

ML (-), pelo teste de disco-aproximação, isoladas de pacientes internados no  

Hospital Estadual Azevedo Lima, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006 

 

 
Agentes 

Antimicrobianos 

 P. aeruginosa 

Nº (%) 

  A. baumannii 

Nº (%) 

 

ML (+) 
(n=49) 

ML (-) 
(n=67) 

 

ML (+) 
(n=20) 

ML (-) 
(n=78) 

 

 p p 

Amicacina 34 (69,4) 27 (40,3) 0,0001 19 (95,0) 59 (75,6) 0,055 

Aztreonam 42 (85,8) 55 (82,1) 0,602 20 (100,0) 78 (100,0) _ 

Cefepima 47 (95,9) 63 (94,0) 0,650 19 (95,0) 75 (96,1) 0,816 

Ceftazidima 49 (100,0) 67 (100,0) _ 20 (100,0) 78 (100,0) _ 

Ciprofloxacina 46 (93,9) 61 (91,0) 0,573 20 (100,0) 75 (96,1) 0,373 

Gentamicina 46 (93,9) 60 (89,6) 0,412 15 (75,0) 50 (64,1) 0,357 

Imipenem 43 (87,8) 48 (71,6) 0,031 4 (20,0) 46 (59,0) 0,001 

Meropenem 40 (81,6) 38 (56,7) 0,004 6 (30,0) 51 (65,4) 0,004 

Piperacilina- 

Tazobactam 

 
31 (63,3) 

 
43 (64,2) 

 
0,919 

 
13 (65,0) 

 
63 (80,8) 

 
0,131 

Polimixina B 0 (0,0) 0 (0,0) _ 0 (0,0) 0 (0,0) _ 

Tobramicina 49 (100,0) 66 (98,5) 0,390 14 (70,0) 49 (62,8) 0,549 

Ampicilina- 

Sulbactam 

 
NT 

 
NT 

 
NT 

 
2 (10,0) 

 
19 (24,3) 

 
0,163 

Tetraciclina NT NT NT 6 (30,0) 24 (30,8) 0,946 

Sulfametoxazol- 

Trimetoprim 

 
NT 

 
NT 

 
NT 

 
17 (85,0) 

 
76 (97,4) 

 
0,024 

 

NT: não testado 

diferenças significativas (p<0,05) na resistência entre os grupos ML (+) e ML (-) 
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FIGURA 6. Eletroforese em gel de agarose representativo da amplificação pela PCR 

de fragmentos de 587 pb, 648 pb e 801 pb, compatíveis com os genes blaIMP-1, 

blaSPM-1 e blaVIM-2, respectivamente, em amostras de Pseudomonas aeruginosa 

Linha 1: padrão de tamanho de DNA (100 pb DNA ladder); Linha 2: amostra controle de P. aeruginosa positiva 
para blaSPM:1; Linha 3: amostra controle de P. aeruginosa positiva para blaIMP:1; Linha 4: amostra controle de P. 
aeruginosa positiva para blaVIM:2; Linhas 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 15: amostras positivas para blaSPM:1; Linha 17: 
amostra positiva para blaIMP:1; Linha 18: amostra positiva para blaVIM:2; Linhas 7, 10, 13, 14 e 16: amostras 
negativas para os genes pesquisados 
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TABELA 10. Características gerais de 19 amostras de Pseudomonas aeruginosa MβL (+) no teste fenotípico e que apresentaram 

genes que codificam a produção de MβL 

 
 

503 31/1/2005 UPG Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, TOB + + blaSPM-1 

507 11/2/2005 UPG AspiradoTraqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER,TOB + + blaSPM-1 

509 24/2/2005 UPG AspiradoTraqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

510 15/2/2005 UPG Secreção Auricular AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

527 17/3/2005 UPG AspiradoTraqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER,TOB + + blaSPM-1 

528 21/3/2005 UPG Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

538 13/4/2005 UPG Secreção Uretral AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

542 25/4/2005 CTI Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + + blaSPM-1 

563 6/6/2005 LP Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, TOB + - blaSPM-1 

684 19/8/2005 UPG Lavado Bronco-Alveolar AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, P/T, TOB - + blaVIM-2 

690 3/9/2005 CP Sangue AMI,CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

693 11/9/2005 CP Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER,TOB + + blaSPM-1 

697 16/9/2005 CP Urina AMI,CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + + blaSPM-1 

708 7/10/2005 LP Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

713 13/10/2005 TR Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + - blaSPM-1 

725 10/11/2005 UPG Secreção de Sítio Cirúrgico AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + + blaSPM-1 

731 25/11/2005 CTI Ponta de Cateter AMI, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, TOB + + blaSPM-1 

738 7/1/2006 CM Urina AMI, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, TOB + + blaSPM-1 

923 18/10/2006 CP Secreção de Dreno Abdominal ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T,TOB + + blaIMP-1 

 
a
: UPG: UNIDADE DE PACIENTES GRAVES; LP: LONGA PERMANÊNCIA; CM: CLÍNICA MÉDICA; CP: CURTA PERMANÊNCIA; CTI: CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO; TR: TRAUMATOLOGIA 

b
: AMI: AMICACINA; ATM: AZTREONAM; CPM: CEFEPIMA; CAZ: CEFTAZIDIMA; CIP: CIPROFLOXACINA; GEN: GENTAMICINA; IMP: IMIPENEM; MER: MEROPENEM; P/T: PIPERACILINA-TAZOBACTAM; TOB: 

TOBRAMICINA 
c: 

MPA: ÁCIDO 2-MERCAPTOPROPIÔNICO; EDTA: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO 

9
7

 

Nº da 
amostra 

Data do 
Isolamento 

Setor de 
Internação

a
 

Fonte de 
Isolamento 

 
Perfil de Resistência

b
 

Teste Fenotípico 

para MβLc  Determinante 

MPA EDTA 
genético de MβL 
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TABELA 11. Perfis de sensibilidade das 19 amostras de Pseudomonas aeruginosa 

MβL (+) pelo teste fenotípico, com resultado positivo para pesquisa de genes que 

codificam a produção de MβL, pela técnica de PCR 

 

Nº da 
amostra 

 
Perfis 

Sensibilidade a Antimicrobianos
a
 

(Disco-Difusão) 
Determinante 

genético de MβL 

503  POL B blaSPM-1 

509  POL B blaSPM-1 
 

510  POL B blaSPM-1 

528  POL B blaSPM-1 

538 I POL B blaSPM-1 

542  POL B blaSPM-1 

563  POL B blaSPM-1 

708  POL B blaSPM-1 

713  POL B blaSPM-1 

725  POL B blaSPM-1 

507  P/T, POL B blaSPM-1 

527 II P/T, POL B blaSPM-1 

693  P/T, POL B blaSPM-1 

690  ATM, POL B blaSPM-1 

697 
III 

ATM, POL B blaSPM-1 

731  ATM, POL B blaSPM-1 

738  ATM, POL B blaSPM-1 

684 IV MER, POL B blaVIM-2 

923 V AMI, POL B blaIMP-1 

 
a
: susceptibilidade apenas a droga relacionada 

AMI: AMICACINA; ATM: AZTREONAM; MER: MEROPENEM; P/T: PIPERACILINA-TAZOBACTAM POL B: 
POLIMIXINA B 
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FIGURA 7. Eletroforese em gel de agarose, representativo da amplificação pela 

PCR de fragmentos de 353 pb compatíveis com o gene blaOXA-51, em amostras 

de Acinetobacter baumannii 

Linha 1- Padrão de tamanho de DNA (100 pb DNA ladder); Linha 2- Amostra controle de A. baumannii OXA- 
51 positiva; Linhas 3 a 20 - Amostras positivas para o gene pesquisado (502, 506, 516, 524, 540, 551, 552, 
554, 680, 720, 740, 742, 747, 751, 808, 822, 827 e 1046) 
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FIGURA 8. Eletroforese em gel de agarose, correspondente à amplificação pela 

PCR Multiplex, de fragmentos de 501 pb e 599 pb referentes aos genes blaOXA- 

23 e blaOXA-58, em amostras de Acinetobacter baumannii 

Linhas 1 e 15: Padrão de tamanho de DNA (100 pb DNA ladder); Linhas 2 e 16: Amostras controle de A. 
baumannii OXA-23 positivas; Linha 3 e 17: Amostras controle de A. baumannii OXA-58 positivas; Linhas 4 
a 13: Amostras 511 e 518, negativas para os genes pesquisados; Linha 14: Amostra 554 (OXA-58 
positiva); Linhas 18, 25 e 26: Amostras 680, 822 e 827 (OXA-23 positivas); Linha 27: Branco da reação 
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FIGURA 9. Eletroforese em gel de agarose, correspondente à 

amplificação pela PCR de fragmentos de 353 pb, 501 pb e 599 pb 

compatíveis com os genes blaOXA-51, blaOXA-23 e blaOXA-58, em amostras 

de Acinetobacter baumannii 

Linha 1: Padrão de tamanho de DNA (100 pb DNA ladder); Linha 2: Amostra controle de A. 
baumannii OXA-51 positiva; Linhas 3 e 4: Amostras 511 e 518 (OXA-51 positivas); Linha 5: 
Amostra controle de A. baumannii OXA-23 positiva; Linhas 6 a 8: Amostras 680, 822 e 827 
(OXA-23 positivas); Linha 9: Amostra controle de A. baumannii OXA-58 positiva; Linha 10: 
Amostra 554 (OXA-58 positiva) 
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FIGURA 10. Gel representativo dos perfis de fragmentação do 

DNA cromossômico, obtidos após digestão com SpeI, de 

amostras de Pseudomonas aeruginosa produtoras de MβL 

Clone A: Linhas 2 a 5; 7; 9 a 11: amostras MβL positivas que apresentaram o gene 
blaSPM-1 

Linha 2:  amostra 503; Linha  3: amostra 507; Linha  4: amostra 509; Linha 5: amostra 
510; Linha 7: amostra 527; Linha 9: amostra 528; Linha 10: amostra 538; Linha 11: 
amostra 542 

Clone B: Linhas 6 e 8: amostras MβL positivas, que não apresentaram produto 

amplificado nas técnicas de PCR 
Linha 6: amostra 526; Linha 8: amostra 532 

Linhas 1 e 12: Padrão de tamanho de DNA (em kilobases - Kb) 
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TABELA 12. Características gerais de 20 amostras de Acinetobacter baumannii MβL (+), pelos testes de disco-aproximação, 

com resultado positivo para detecção de genes que codificam a produção de oxacilinases, determinado pela técnica de PCR 
 

 
Nº da 

amostra 

 
Data do 

Isolamento 

 
Setor de 

Internação 
a
 

 
Fonte de 

Isolamento 

 

Perfil de Resistência 
b
 

Teste 

Fenotípico Determinante 

para MβL c genético de 

MPA   EDTA 
Oxacilinases 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

 
OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

/ blaOXA-58 

/ blaOXA-23 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

OXA-51 

/ blaOXA-23 

/ blaOXA-23 

OXA-51 

 

a 
: UPG: UNIDADE DE PACIENTES GRAVES; UTI-Neo: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL; LP: LONGA PERMANÊNCIA; CM: CLÍNICA MÉDICA; CP: CURTA PERMANÊNCIA 

b: 
AMI: AMICACINA; ATM: AZTREONAM; CPM: CEFEPIMA; CAZ: CEFTAZIDIMA; CIP: CIPROFLOXACINA; GEN: GENTAMICINA; IMP: IMIPENEM; MER: MEROPENEM; P/T: PIPERACILINA-TAZOBACTAM; TOB: 

TOBRAMICINA; ASB: AMPICILINA-SULBACTAM; TET: TETRACICLINA; SUT: SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM 
c: 

MPA: ÁCIDO 2-MERCAPTOPROPIÔNICO; EDTA: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO 1
0
3
 

502 31/1/2005 UPG Sangue AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, TOB, ASB 

506 17/2/2005 UPG Secreção de Sítio Cirúrgico AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, PPT, TET, SUT 

511 14/2/2005 UTI-Neo Sangue AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, P/T, TOB, SUT 

516 18/2/2005 UPG Aspirado Traqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, P/T, TOB, TET, SUT 

518 22/2/2005 CM Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, TOB 

524 1/3/2005 UPG Sangue AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP 

540 14/4/2005 LP Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, P/T, TOB, TET, SUT 

551 3/5/2005 UTI-Neo Swab Retal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, MER, P/T, TOB, TET, SUT 

552 9/5/2005 CM Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, TOB, ASB, SUT 

554 11/5/2005 UPG Ponta de Cateter AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, TOB, SUT 

680 15/8/2005 CM Aspirado Traqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, SUT 

720 23/10/2005 CM Ponta de Cateter AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, MER, SUT 

740 24/1/2006 UPG Aspirado Traqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, P/T, TOB, TET, SUT 

742 1/2/2006 CM Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, TOB, SUT 

747 7/2/2006 CP Urina AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, P/T, SUT 

751 10/2/2006 LP Sangue AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, P/T, SUT 

808 5/4/2006 LP Sangue AMI, ATM, CAZ, CIP, GEN, P/T, TOB, SUT 

822 18/5/2006 UPG Aspirado Traqueal AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, GEN, IMP, MER, P/T, TOB, SUT 

827 29/6/2006 CM Secreção de sítio cirúrgico ATM, CPM, CAZ, CIP,GEN, IMP, MER, P/T, TOB, TET, SUT 

1046 27/12/2006 CM Secreção de sítio cirúrgico AMI, ATM, CPM, CAZ, CIP, TOB, SUT 

 

+ + bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
blaOXA-51  

+ + 
blaOXA-51  

+ - 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ + 
bla 

+ - 
bla 

- + 
bla 

- + 
blaOXA-51  

- + 
blaOXA-51  
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6 DISCUSSÃO 
 
 
 

Dentre os bacilos Gram-negativos não fermentadores da glicose, P. 

aeruginosa e A. baumannii são as espécies bacterianas mais envolvidas em 

infecções hospitalares e motivo de grande preocupação devido ao fato de 

apresentarem resistência intrínseca a múltiplos agentes antimicrobianos e possuírem 

grande habilidade para desenvolver resistência (QUINTEIRA et al., 2005; SADER & 

JONES, 2005; TOLEMAN et al., 2005). 

 
 

A capacidade que esses microrganismos possuem de sobreviver por 

longos períodos em ambientes úmidos ou sobre superfícies inanimadas, aliada à 

pouca exigência nutricional, favorece a sua permanência no ambiente hospitalar 

podendo ser encontrados em equipamentos de assistência ventilatória, travesseiros, 

cortinas, colchões, etc (BLONDEL-HILL et al., 2007; KISKA & GILLIGAN, 2003; 

MONTEFOUR et al., 2008; SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

. 
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As amostras de P. aeruginosa e A. baumannii avaliadas neste estudo 

foram isoladas principalmente de pacientes graves, internados em setores de risco 

do hospital como o CTI e a UPG, onde o tempo de internação do paciente é 

prolongado, procedimentos invasivos são freqüentemente realizados, e o uso 

intenso de antimicrobianos de amplo espectro, constituem fatores predisponentes à 

aquisição de infecções. Estas características são determinantes para a seleção, 

colonização e dispersão de amostras multirresistentes, e corroboram os relatos de 

outros autores (BLONDEL-HILL et al., 2007; CISNEROS et al., 2005; 

SCHRECKENBERGER et al., 2007). 

 
O elevado percentual de isolamento, tanto de amostras de P. aeruginosa 

como de A. baumannii, a partir de espécimes provenientes do trato respiratório 

inferior (TRI), urina, sangue e ponta de cateter vascular, corrobora os dados da 

literatura que apontam a ventilação mecânica e o uso de cateteres vesicais e 

endovenosos como fatores de risco relevantes para aquisição de infecções em 

pacientes hospitalizados (CISNEROS et al., 2005; GALES et al., 2001b). No hospital 

do estudo, grande parte dos pacientes da UPG e CTI encontra-se entubada, alguns, 

com sondas vesicais, sondas naso-gástricas e com cateteres vasculares. 

 
 

Em nosso estudo, as maiores taxas de isolamento de P. aeruginosa foram 

verificadas a partir de espécimes do TRI (29,0%), urina (27,6%) e sangue (11,9%). 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por outros autores. Assim, Soares 

(2005), em estudo realizado na cidade de Niterói, relatou taxas de isolamento de 

32,7% a partir de espécimes do TRI e de 22,8% a partir de urina. Já Santos Filho e 

colaboradores (2002), estudando amostras de P. aeruginosa de origem comunitária 

e hospitalar, isoladas em laboratórios clínicos da cidade de João Pessoa, na 
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Paraíba, encontraram resultados semelhantes (39,4% do TRI e 24,2% do trato 

urinário). Por sua vez, Pellegrino e colaboradores (2002), em estudo realizado com 

amostras de P. aeruginosa de hospitais do Rio de Janeiro, encontraram percentuais 

de isolamento de 27% de amostras do trato urinário e 25,5% de TRI. Em um estudo 

realizado pelo Programa SENTRY, com amostras de P. aeruginosa isoladas em seis 

países da América Latina, no período de 1997 a 2001, foi verificada freqüência maior 

de isolamento de espécimes de TRI (43,3%), seguido de sangue (31,7%), e urina 

(8,6%), nas amostras obtidas de hospitais brasileiros e argentinos (GALES, et al., 

2001a). Em 2003, o Programa MYSTIC Brasil, detectou 45,0 % de isolamento de P. 

aeruginosa a partir de espécimes do TRI (KIFFER et al., 2005). 

 
 

De um modo geral, as taxas de isolamento de A baumannii a partir de 

espécimes do TRI (33,5%), sangue (22,8%) urina (19,3%) e ponta de cateter 

endovenoso (11,4%), verificadas neste estudo, foram maiores que as detectadas por 

outros autores. Assim, num estudo realizado pelo Programa SENTRY entre 

amostras isoladas no período de 1997 a 1999 em hospitais da América Latina, foram 

obtidas taxas de 9,7% a partir de espécimes do TRI, 4,6% a partir de sangue e 2,2% 

a partir de urina (GALES et al., 2001b). O programa MYSTIC detectou uma 

freqüência de isolamento maior a partir de sangue e ponta de cateter (39,2%), 

seguido de TRI (25,7%) (MENDES et al., 2005). É importante destacar que, embora 

a bacteremia por Acinetobacter spp. possa ser transitória e sem conseqüências 

clínicas graves, há evidências de que, em alguns casos, esse quadro pode evoluir 

para choque séptico com taxas de mortalidade elevadas (em torno de 45%), em 

pacientes com pneumonia (CISNEROS et al., 1996). 
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O monitoramento da susceptibilidade aos antimicrobianos entre amostras 

hospitalares de P. aeruginosa e de A. baumannii auxilia na escolha da terapia 

empírica adequada, o que é de grande relevância para o sucesso do tratamento 

(OBRITSCH et al., 2004; SADER et al., 1998). 

 
 

Todas as amostras de P. aeruginosa e A. baumannii, avaliadas neste 

estudo, foram sensíveis à polimixina B, em concordância com resultados 

encontrados em outros estudos realizados no Brasil (PELLEGRINO et al., 2002; 

GALES et al., 2003b; ZAVASCKI et al., 2004; SADER et al., 2005b; KOKIS et al., 

2005; MARRA et al., 2006) e em outros países (AYAN et al., 2003; AGODI et al., 

2006). Entretanto, resistência à polimixina B já foi relatada no Brasil (GALES et al., 

2006; REIS et al., 2003; TOGNIM et al., 2006) e em outros países como nos Estados 

Unidos, onde já foi detectada em amostras de P. aeruginosa e A. baumannii 

(LANDMAN et al., 2005; URBAN et al., 2001). Cabe ressaltar que o método de 

disco-difusão para avaliar a susceptibilidade à polimixina não é o mais indicado, 

conforme afirmam alguns autores, visto que o tamanho da molécula é grande 

dificultando sua difusão através do ágar, podendo gerar resultados falso sensíveis, o 

que é considerado um “erro muito grave” pelo CLSI (GALES et al., 2001; HOGARDT 

et al., 2004). No entanto, este método é o mais utilizado nas rotinas dos laboratórios 

de microbiologia clínica. 

 
 

Em relação aos outros antimicrobianos, nas amostras de A. baumannii, 

foram detectadas taxas elevadas de sensibilidade frente à ampicilina-sulbactam e à 

tetraciclina. É interessante destacar que, de acordo com alguns autores, o sulbactam 

apresenta efeito antimicrobiano direto contra A. baumannii, e que efeito sinérgico foi 
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alcançado quando da associação com outros antimicrobianos (CORBELLA et al., 

1998; GIAMARELLOU et al., 2008; HIGGINS et al., 2004; LEVIN, 2002). As 

tetraciclinas (doxiciclina e minociclina) podem ser úteis para tratar infecções por 

amostras resistentes à ampicilina-sulbactam e aos carbapenemas; a tigeciclina 

surge como uma opção, já que mecanismos de resistência que inativam as 

tetraciclinas, de um modo geral, não agem sobre esta droga (COELHO et al., 2006; 

PEREZ et al., 2007). Em estudo realizado em um centro médico nos Estados Unidos 

com amostras de A. baumannii multirresistentes, isoladas de pacientes com 

pneumonia associada à ventilação mecânica, Wood e colaboradores (2003) 

relataram a utilização de minociclina e doxiciclina no tratamento dessas infecções. 

Seis dos sete pacientes foram tratados com sucesso, o que nos leva a crer que as 

tetraciclinas podem ser uma opção efetiva no tratamento de infecções respiratórias 

por A. baumannii. 

 
 

As taxas de sensibilidade à imipenem (53,5%); meropenem (48,2 %), 

amicacina (30,7 %) e tobramicina (41,2 %), detectadas neste estudo, foram menores 

quando comparadas às obtidas por Dauner e colaboradores (2008) em amostras de 

A. baumannii isoladas em hospitais americanos, as quais apresentaram taxas de 

sensibilidade a estes antimicrobianos superiores a 90%. Bastos (2006) encontrou 

taxas de sensibilidade maiores para os carbapenemas (85% para imipenem e 83% 

para o meropenem) e menores para a amicacina (23%). Essas diferenças podem 

refletir a maior ou menor utilização desses antimicrobianos, nesses hospitais. De 

fato, os carbapenemas são muito utilizados no HEAL, até mesmo, em terapia 

empírica, visto que, grande número de enterobactérias produtoras de ESBLs está 

presente neste hospital. 
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Quanto às amostras de P. aeruginosa, as maiores taxas de sensibilidade, 

além da polimixina B, foram observadas para os antimicrobianos amicacina (72,4%), 

piperacilina-tazobactam (71,7%), meropenem (71,3%) e imipenem (66,7%), o que os 

tornam boas escolhas para terapia empírica no hospital avaliado. Karlowsky e 

colaboradores (2003), em estudo realizado nos Estados Unidos, encontraram taxas 

de sensibilidade maiores para esses antimicrobianos, variando de 80% a 90%. 

Nesse mesmo estudo, as taxas de sensibilidade à cefepima, ceftazidima, 

gentamicina e ciprofloxacina também foram elevadas (70% a 90%) quando 

comparadas às nossas: cefepima (57,3%), ceftazidima (59,4%), gentamicina 

(45,8%) e ciprofloxacina (44,4%). 

 
 

No presente estudo, as taxas de resistência à ceftazidima e à cefepima 

(40,6% e 42,3%) foram semelhantes às obtidas por Pellegrino e colaboradores 

(2002) de 40,0% e 50,0%, respectivamente. Zavascki e colaboradores (2007) 

encontraram taxas de resistência à ceftazidima de 48,6% nas amostras de P. 

aeruginosa isoladas de pacientes internados no hospital São Lucas, em Porto 

Alegre, que foram concordantes com nossos resultados. Por outro lado, as taxas 

obtidas por Santos Filho e colaboradores (2002), na Paraíba, foram menores (15,0% 

e 20,0%, respectivamente). 

 
 
 

Entre os antibióticos -lactâmicos, ceftazidima, cefepima, aztreonam e a 

piperacilina-tazobactam, particularmente entre as amostras de A. baumannii, foram 

observadas as maiores taxas de resistência, indicando que não seriam opções 

válidas para tratamento empírico de infecções por esses agentes no HEAL. A 
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literatura mostra elevadas taxas de resistência às cefalosporinas de amplo espectro 

tanto em P. aeruginosa quanto em A. baumannii. Henwood e colaboradores (2002) 

obtiveram taxas de 75% de resistência à ceftazidima e à cefepima, entre amostras 

de Acinetobacter spp. isoladas de diferentes materiais clínicos, processados em 54 

laboratórios sentinelas na Inglaterra; as nossas foram ainda maiores (86% e 82,5%, 

respectivamente). 

 

No Brasil, pouco se sabe sobre percentuais de resistência a 

antimicrobianos em A. baumannii. Assim como no presente estudo, Bastos (2006), 

encontrou percentuais de resistência elevados para vários antimicrobianos: cefepima 

(91%), ceftazidima (86%), amicacina (77%) e ciprofloxacina (89%). Estes resultados 

podem ser reflexos da pressão seletiva ocasionada pelo uso intenso, desses 

antimicrobianos, para tratamento de infecções hospitalares. 

 
 

Os carbapenemas são as drogas de escolha para o tratamento das 

infecções hospitalares por bacilos Gram-negativos, visto que são estáveis à maioria 

das β-lactamases produzidas por esses microrganismos. Entretanto, na última 

década foi verificado um aumento nas taxas de resistência aos carbapenemas, 

principalmente entre amostras de P. aeruginosa e A. baumannii (LEE et al., 2004; 

LIVERMORE et al., 2002; PEREZ et al., 2007; TOLEMAN et al., 2002 WALSH et al., 

2002). 

 
 

As taxas de resistência aos carbapenemas (imipenem e meropenem) 

entre as amostras de P. aeruginosa encontradas neste estudo foram 32,9%  e 

28,0%, respectivamente. Resistência aos carbapenemas em amostras de origem 
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clínica tem sido detectada em vários países (GALES et al., 2003a; LIVERMORE & 

WOODFORD, 2000; PAI et al., 2001; TROILLET et al., 1997). No Brasil, as taxas de 

resistência aos carbapenemas em P. aeruginosa são bastante elevadas, variando 

entre 15% a 65%, em alguns hospitais brasileiros (CARVALHO et al., 2006; KOKIS 

et al., 2005; MARRA et al., 2006; PELLEGRINO et al., 2002; SADER et al., 1999; 

SADER et al., 2005b; ZAVASCKI et al., 2007). Andrade e colaboradores (2003) 

analisaram 1.894 amostras de P. aeruginosa isoladas de espécimes clínicos, entre 

os anos de 1997 a 2001, em dez centros da América Latina. A avaliação das taxas 

anuais revelou diminuição significativa de sensibilidade (p<0,001) a todos os 

antimicrobianos, principalmente para meropenem (de 83% para 64,4%) e imipenem 

(de 77,1% para 62,2%). 

 
 

Considerando cada carbapenema em particular, a taxa de resistência de 
 
P. aeruginosa frente ao imipenem, verificada neste estudo (32,9%), foi semelhante à 

encontrada por Soares (2005), de 35,8%, entre amostras isoladas em hospitais de 

Niterói e discretamente menor que a detectada por Pellegrino (2002), de 40,0%, 

entre amostras isoladas no Rio de Janeiro. Porém, foi menor que as detectadas por 

Kokis e colaboradores (2005), de 61,2%, entre amostras de P. aeruginosa isoladas 

de pacientes no Hospital Naval Marsílio Dias e por Sader e colaboradores (2005a) e 

Zavascki e colaboradores (2007), de 65% e 56,7%, respectivamente. Santos Filho e 

colaboradores (2002) detectaram taxas menores, de 19,7%. 

 
 

Em relação ao meropenem, 28% de nossas amostras de P. aeruginosa 

foram resistentes a esse antimicrobiano. Em um estudo realizado por Andrade e 

colaboradores (2003) para o programa de vigilância SENTRY, com amostras de P. 
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aeruginosa de centros médicos da América Latina, foram detectadas taxas de 

resistência ao meropenem que variaram de 17% em 1997 a 35,6% em 2001, 

mostrando um aumento expressivo na resistência a esse antimicrobiano. Zavascki e 

colaboradores (2007) detectaram um percentual maior de amostras resistentes 

(52,2%), isoladas de pacientes do hospital São Lucas em Porto Alegre, concordando 

com os resultados de Kokis e colaboradores (2005) que encontraram uma taxa de 

51,2% de resistência ao meropenem. 

 
 

A freqüência de resistência aos carbapenemas em A. baumannii também 

é bastante variável, como se observa a seguir, variando de acordo com a época de 

isolamento e com a região. As taxas de resistência detectadas nas amostras 

avaliadas neste estudo (43,9% ao imipenem e 50% ao meropenem) foram bastante 

elevadas quando comparadas com as verificadas por Gales e colaboradores (2001b) 

(8% ao imipenem e 10,7% ao meropenem), por Tognim e colaboradores (2004) em 

estudo multicêntrico realizado em hospitais da América Latina,13,1% e 13,2%, 

respectivamente, e por Bastos (2006) (15% e 17%, respectivamente), em estudo 

realizado com amostras do Hospital Naval Marsílio Dias. Entretanto, Gallego e 

colaboradores (2004) encontraram taxas de resistência maiores que as nossas 

(60,8% e 57,6%) entre amostras de A. baumannii, isoladas de pacientes em um 

hospital da Espanha. Entre os anos de 1997-1998, o programa SENTRY Europeu 

relatou que imipenem e meropenem foram os agentes antimicrobianos mais ativos 

contra amostras de A. baumannii, isoladas de sangue, com taxas de resistência de 

19,8% e 21,9%, respectivamente (VAN LOOVEREN & GOOSSENS, 2004). O 

programa MYSTIC Europeu verificou altas taxas de sensibilidade aos dois 

carbapenemas, em 490 amostras de A. baumannii isoladas de pacientes com 
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infecções graves internados em 37 hospitais europeus, entre 1997 e 2000. A 

susceptibilidade ao meropenem foi elevada, variando de 97% a 100% em todos os 

países, exceto na Itália (70%), na Turquia (66%) e na Inglaterra (77%). A 

susceptibilidade ao imipenem foi bastante semelhante, variando de 93 a 100% em 

todos os países, exceto na Itália (78%), na Turquia (62%) e na Inglaterra (78%) 

(VAN LOOVEREN & GOOSSENS, 2004). 

 

As taxas de resistência significativamente maiores, detectadas no 

presente estudo nas amostras de A. baumannii frente à maioria dos agentes 

antimicrobianos avaliados, quando comparadas com as verificadas entre as 

amostras de P. aeruginosa, são motivo de preocupação, e estão em concordância 

com observações de outros autores de que as amostras de A. baumannii estão se 

tornando intratáveis e, algumas vezes, são mais resistentes do que as de P. 

aeruginosa (KARLOWSKY et al., 2003; LIVERMORE, 2004). 

 
 

Recentemente, num estudo genético realizado para identificar os 

mecanismos de resistência de uma cepa epidêmica de A. baumannii na França, foi 

detectada uma ilha de resistência de 86 Kb, a maior encontrada até hoje em uma 

bactéria, a qual continha 45 genes de resistência agrupados, demonstrando a 

facilidade que este microrganismo tem para adquirir estes genes (FOURNIER et al., 

2006). 

 
 

As taxas de resistência aos antimicrobianos encontradas neste estudo, 

em geral, foram maiores que as detectadas em trabalhos realizados na Europa e nos 

Estados Unidos da América (EUA). Essas discrepâncias, de acordo com 
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observações feitas por Gales e colaboradores (2001b), podem ser decorrentes da 

implementação de diferentes esquemas antimicrobianos, assim como da deficiência 

da infra-estrutura e dos programas de controle de infecção, dos sistemas de saúde 

pública, em nosso meio. 

 
 

A produção de MβLs em amostras de P. aeruginosa está se tornando 

alarmante no Brasil e em outros países da América Latina (GALES et al., 2003a; 

CARVALHO et al., 2006). Como essas enzimas são capazes de hidrolisar a maioria 

dos beta-lactâmicos e nem sempre caracterizam um fenótipo de resistência aos 

carbapenemas (KIM et al., 2007; OH et al., 2003), sua detecção é de grande 

relevância para a escolha adequada do esquema terapêutico antimicrobiano, assim 

como para a implementação de medidas de controle das infecções. 

 
 

Inicialmente, o critério de seleção utilizado para triagem de MβLs pelo 

teste fenotípico foi a resistência a pelo menos um dos carbapenemas (imipenem e 

meropenem), independente da susceptibilidade frente à ceftazidima. Porém, 

observamos que todas as amostras testadas, que demonstravam resistência aos 

carbapenemas e sensibilidade à ceftazidima, apresentavam testes fenotípicos de 

detecção negativos. Com base nesses resultados e de acordo com dados da 

literatura, definimos a resistência à ceftazidima como critério de inclusão das 

amostras nos testes fenotípicos (ARAKAWA et al., 2000; CHU et al., 2001; OH et al., 

2003; YAN et al., 2001a). 

 
 

O teste de disco-aproximação, utilizado neste estudo, demonstrou ser de 

fácil execução. De acordo com nossos resultados, a utilização concomitante de 
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ambos quelantes no teste de disco-aproximação parece ser a metodologia mais 

adequada para detectar produção de MβL tanto em amostras de P. aeruginosa  

como de A. baumannii, pois algumas amostras foram detectadas somente pelo MPA, 

e outras, somente pelo EDTA, em concordância com outros estudos (ARAKAWA et 

al., 2000; LEE et al., 2001; MARRA et al., 2006; YAN et al., 2004). 

 
 

A interpretação dos resultados de nossos testes gerou algumas dúvidas, 

principalmente em algumas amostras de A. baumannii. Picão e colaboradores (2008) 

relataram que, dependendo da concentração utilizada de inibidores de MβL, pode 

haver inibição do crescimento bacteriano (expansão do halo de inibição de 

crescimento), decorrente da atividade bactericida do inibidor e não pela produção de 

MβL. Bastos (2006) relatou a mesma dificuldade na interpretação dos testes 

fenotípicos realizados. Assim como Gallego e colaboradores (2004), em um estudo 

com amostras de A. baumannii, relataram que em alguns casos houve dificuldade na 

interpretação dos resultados do teste com o EDTA. O fato é que não há uma 

padronização em relação a esses testes, o que pode trazer dificuldades na 

interpretação dos seus resultados. 

 
 

Em nosso estudo, 17,1% das amostras de P. aeruginosa foram 

produtoras de MβL. Resultados semelhantes foram obtidos por Pellegrino e 

colaboradores (2002) entre amostras isoladas na cidade do Rio de Janeiro (15,5%) e 

por Gales e colaboradores (2003a) em estudo realizado em São Paulo (19,7%). Em 

outros trabalhos realizados no Brasil, foram detectados percentuais menores: 2,0% 

(SANTOS FILHO et al., 2002), 5,5% (SOARES, 2005) e 7,7% (TORRES et al., 

2006). Lee e colaboradores (2004), em estudo realizado na Coréia com amostras de 
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P. aeruginosa isoladas em 1997, detectaram taxas inferiores (11,1%) às nossas, 

assim como as reportadas pelo estudo SENTRY, em hospitais do Japão (10,8%). 

Esse mesmo estudo detectou taxas maiores na Itália (39,1%) (JONES et al., 2005). 

Em trabalho semelhante ao nosso, realizado na Grécia por Tsakris e colaboradores 

(2000), verificou-se que somente 2,8% das cepas de P. aeruginosa foram MβL 

positivas. 

 
 

As amostras de P. aeruginosa MβL (+), avaliadas neste estudo, foram 

isoladas principalmente de urina (48%), seguida de espécimes do trato respiratório 

inferior (24%), sangue e ponta de cateter (6% cada). Torres e colaboradores (2006) 

relataram uma freqüência maior de isolamento a partir de urina, seguida do sangue e 

do aspirado traqueal. Zavascki e colaboradores (2007) relataram que a freqüência 

de isolamento de amostras de P. aeruginosa MβL (+) foi maior nos espécimes do 

TRI (39,4%) quando comparada com urina (22,3%), corroborando os resultados 

obtidos por Carvalho e colaboradores (2006) que isolaram 38,4% das amostras de 

TRI e 30,8% do trato urinário. Esses dois hospitais atendem pacientes com Fibrose 

Cística, o que pode explicar a maior frequência de isolamento de espécimes do trato 

respiratório inferior. 

 
 

Os principais setores do HEAL nos quais foram recuperadas a maioria 

das amostras de P. aeruginosa MβL (+) foram UTI, UPG e Clínica Médica, para onde 

são encaminhados os pacientes no pós-cirúrgico. As amostras de P. aeruginosa 

MβL (+), estudadas por Carvalho e colaboradores, foram isoladas principalmente de 

enfermarias de clínica médica (38,4%) e CTI (30.8%), em concordância com nossos 

resultados. 
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Em nosso estudo, 17,5% das amostras de A. baumannii apresentaram 

teste positivo para a produção de MβL; porém, nenhuma apresentou positividade 

para a pesquisa do gene blaIMP-1. Tognim e colaboradores (2006) encontraram 55% 

de amostras produtoras de IMP-1, entre aquelas isoladas de pacientes do Hospital 

São Paulo, no período de janeiro de 1993 a dezembro de 2001. Bastos (2006) 

encontrou o gene blaIMP-1 em duas amostras de Acinetobacter haemolyticus 

resistentes aos carbapenemas, porém não encontrou o mesmo gene nas amostras 

de A. baumannii. 

 
 

No Brasil, tem sido raro o encontro de cepas de A. baumannii produtoras 

de MβLs (SADER et al., 2005a). Estudos têm demonstrado a prevalência, nessa 

espécie, da ocorrência de oxacilinases adquiridas que hidrolisam carbapenemas 

(POIREL & NORDMAN, 2006). Devido a isso, o teste de Hodge, modificado por Lee 

e colaboradores (2001), seria mais adequado para triagem de cepas produtoras de 

carbapenemases, nessa espécie, já que permite a detecção de qualquer enzima 

com atividade sobre o imipenem (LEE et al., 2001; LEE et al., 2003). 

 
 

A maioria das amostras ML (+), 69,6%, foi isolada no ano de 2005, ao 

passo que, em 2006, o isolamento foi de 30,4%. Esse fato pode ser explicado, pelo 

menos em parte, pela eficácia das medidas de vigilância implementadas no HEAL, a 

partir de resultados parciais deste estudo, o que evidencia a importância da 

implementação de medidas de controle das infecções, no hospital. 

 
 

A resistência à maioria dos antimicrobianos testados, verificada nas 

amostras de P. aeruginosa e A. baumanni produtoras ou não de MβL avaliadas 
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neste estudo, sugere a produção concomitante de outras β-lactamases além das 

MβLs, tais como: AmpC, ESBL, oxacilinases; de enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos e de outros mecanismos de resistência como modificação ou 

perda de porinas e presença de bombas de efluxo, entre outros (LIVERMORE & 

WOODFORD, 2006; TOLEMAN et al., 2005), o que torna difícil estabelecer um 

tratamento empírico dessas infecções baseado em monoterapia. 

 
 

Pai e colaboradores (2001) avaliaram diferentes mecanismos de 

resistência aos carbapenemas em 44 amostras de P. aeruginosa resistentes e 

observaram que todas as amostras apresentaram perda ou diminuição da produção 

de porina OprD. Superexpressão do sistema de efluxo MexAB-OprM foi encontrada 

em três amostras, e 11 produziram altas concentrações de AmpC. 

 
 

Em alguns estudos, verificou-se que um grande número de genes de 

MβLs que tiveram seu contexto genético pesquisado encontrava-se associado a um 

ou mais genes de resistência a aminoglicosídeos (RICCIO et al., 2005; TOLEMAN et 

al., 2005), o que pode explicar, em parte, os casos de co-resistência a β-lactâmicos 

e aminoglicosídeos, em especial à amicacina, encontrados entre as amostras de P. 

aeruginosa MβL (+), neste estudo. Tais amostras, algumas resistentes também às 

fluoroquinolonas, têm sido isoladas no Japão desde 1980, e em outros países da 

Ásia, Europa e Américas, desde 1997 (LIVERMORE, 2004). 

 

Embora outros mecanismos de resistência aos carbapenemas não 

tenham sido avaliados neste estudo, a maior freqüência de resistência à essa classe 

de antibiótico entre as amostras de P. aeruginosa ML (+), quando comparada com 
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as amostras MβL (-), sugere uma contribuição relevante deste mecanismo de 

resistência aos carbapenemas e a outros β-lactâmicos, em nosso meio. A  

resistência concomitante aos dois carbapenemas em amostras não produtoras de 

ML poderia ser explicada pela perda da porina OprD, presente na membrana 

externa de P. aeruginosa, a qual facilita a passagem de ambos os carbapenemas. A 

resistência ao imipenem em amostras sensíveis ao meropenem, detectada em 13 

amostras (4,6%), pode ser o resultado de uma modificação no canal da porina OprD 

que favorece a passagem do meropenem, mas não do imipenem (EPP et al., 2001). 

 
 

Em relação às amostras de A. baumannii MBL (-), 59% e 65,4% foram 

resistentes ao imipenem e meropenem, respectivamente, indicando a presença de 

outros mecanismos de resistência aos carbapenemas. Siroy e colaboradores (2005) 

relatam que a perda da porina CarO dificulta a passagem, através da membrana, de 

ambos os carbapenemas. Outros mecanismos, como alterações nas proteínas 

ligadoras de penicilina (PBP), superexpressão de bombas de efluxo e a produção de 

outras carbapenemases (oxacilinases), também podem estar envolvidos (POIREL & 

NORDMANN, 2006). 

 
 

Das 49 amostras de P. aeruginosa ML (+), 19 (38,8%) apresentaram 

produtos de amplificação para os genes que codificam a produção dessas enzimas. 

A literatura mostra resultados semelhantes. Sader e colaboradores (2005a), por 

exemplo, detectaram a presença de MβL, através do teste de disco-aproximação, 

em 33 amostras de Acinetobacter spp., 54 de P. aeruginosa e 2 Pseudomonas 

fluorescens resistentes ao meropenem, imipenem e ceftazidima, isoladas na 

América Latina. Porém, somente em 34 amostras (7 Acinetobacter spp., 25 P. 



120 
 

 
 

aeruginosa e 2 P. fluorescens) foram detectados genes codificadores de MβLs. Da 

mesma forma, Marra e colaboradores (2006) caracterizaram genotipicamente 

apenas sete das 23 amostras de P. aeruginosa produtoras de MβL, isoladas de 

pacientes internados em um hospital universitário em São Paulo, identificando os 

tipos SPM-1, IMP-1 e IMP-16. Em outros estudos, como o realizado por Yan e 

colaboradores (2001a), foi possível genotipar todas as 21 amostras avaliadas, sendo 

detectado o gene blaVIM-2 em 16 e o gene blaIMP-1. em cinco delas. 

 

A ausência de detecção de genes que codificam a produção de MβL em 

algumas amostras MβL (+), segundo o teste fenotípico, pode ser explicada, pelo 

menos em parte, pela presença em nosso meio de enzimas ainda não 

caracterizadas, ou até mesmo por resultados falso-positivos, devido à interferência 

dos inibidores de MβL ou de outros mecanismos associados, nos resultados dos 

testes. A técnica de PCR tem sido utilizada para investigação dos genes mais 

prevalentes em determinada região ou em cada gênero bacteriano, o que limita os 

resultados das pesquisas. 

 
 

Entre as amostras de P. aeruginosa, o gene blaSPM-1 foi o predominante 

(17/19; 89,5%), concordando com dados nacionais (CARVALHO et al., 2006; GALES 

et al., 2003a; SADER et al., 2005a; TOLEMAN et al., 2002; ZAVASCKI et al., 2005). 

O gene blaSPM-1 foi descrito pela primeira vez em uma amostra de P. aeruginosa de 

um paciente internado no Instituto de Oncologia Pediátrica de São Paulo (TOLEMAN 

et al., 2002), e desde então, tem sido encontrado em diversas regiões do Brasil 

(GALES et al.,2003b). 
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A detecção de amostras de P. aeruginosa produtoras de ML do tipo 

IMP-1 e do tipo VIM-2 ainda não foi relatada no Estado do Rio de Janeiro. Estudos 

posteriores serão realizados com essas amostras, a fim de melhor caracterizar os 

seus determinantes genéticos. No Brasil, esses tipos de ML já foram descritos em 

hospitais de São Paulo (MARRA et al., 2006; SADER et al., 2005b). 

 
 

As amostras de P. aeruginosa SPM (+) apresentaram três perfis de 

resistência. O primeiro foi constituído por dez amostras que só apresentaram 

sensibilidade à polimixina; o segundo foi constituído por três amostras que se 

mostraram sensíveis apenas à piperacilina-tazobactam e à polimixina B; e o terceiro 

foi constituído por quatro amostras que, além da polimixina, também apresentaram 

sensibilidade ao aztreonam. A sensibilidade à piperacilina-tazobactam em amostras 

de P. aeruginosa ML (+), detectada neste estudo (perfil II), foi descrita por outros 

autores (CRESPO et al., 2004; GIBB et al., 2002; ZAVASCKI et al., 2006). Esse 

resultado não valida a utilização desse antimicrobiano para tratamento, pois as MLs 

são capazes de hidrolisar este -lactâmico, por não serem inibidas pelos inibidores 

de -lactamases (NORDMANN & POIREL, 2002), o que corrobora o que já foi citado 

anteriormente sobre a necessidade de implementação desses testes na rotina dos 

laboratórios de Microbiologia, principalmente de hospitais (ARAKAWA et al., 2000; 

CHU et al., 2001; KIM et al., 2007; OH et al., 2003; YAN et al., 2001a). Amostras 

produtoras de MLs normalmente mostram-se susceptíveis ao aztreonam (perfil III), 

porém, resistência tem sido descrita (YAN et al., 2001a; GALES et al., 2003a) e se 

deve, provavelmente, a outros mecanismos de resistência, como a produção de β- 

lactamases das classes A e C . 
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A amostra IMP-1 (+) mostrou sensibilidade à polimixina e à amicacina, em 

concordância com resultados obtidos por Marra e colaboradores (2006), que 

encontraram duas amostras IMP-1 (+) sensíveis à amicacina. 

 
 

Entre as amostras de A. baumannii, avaliadas neste estudo, não foi 

detectado o gene que codifica a produção de IMP-1, já descrito em São Paulo em A. 

baumannii (SADER et al., 2005b; TOGNIM et al., 2006) e no Rio de Janeiro em 

amostras de A. haemolyticus (BASTOS, 2006). No Japão, têm sido relatadas muitas 

variantes de IMP em amostras de A. baumannii (NISHIO et al., 2004). Outros genes 

que codificam a produção de MLs, como o blaVIM-2 , devem ser pesquisados nestas 

amostras. 

 
 

A análise dos perfis de DNA cromossômico através de eletroforese em gel 

de agarose em campo pulsado (PFGE) é apontada como uma técnica molecular 

bastante apropriada para tipagem molecular de microrganismos, contribuindo de 

forma marcante para o rastreamento e compreensão de sua disseminação 

(TENOVER et al., 1995). Em nosso estudo, a diversidade genômica de 8 das 17 

amostras de P. aeruginosa SPM (+) foi avaliada através da técnica de PFGE e 

demonstrou que todas pertenciam a um único clone (clone A), indicando a 

ocorrência de disseminação intra-hospitalar dessas amostras, no período do estudo. 

Essas amostras foram isoladas da UPG (87,5%) e do CTI (12,5%). 

 
Vários estudos realizados no Brasil comprovaram a existência de um 

clone predominante entre as amostras de P. aeruginosa SPM-1. No Rio de Janeiro, 

Pellegrino e colaboradores (2002) detectaram um único clone, no qual foram 

incluídas amostras isoladas entre 1999 e 2000, em quatro hospitais da cidade, 
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indicando disseminação inter-hospitalar dessas amostras. Em estudo realizado por 

Gales e colaboradores (2003a) foi detectado um clone epidêmico produtor de SPM-1 

nos estados da Bahia, Paraná, Ceará, São Paulo, bem como em Brasília. Carvalho e 

colaboradores (2006) detectaram o mesmo clone no Rio de Janeiro. O clone A, 

detectado neste estudo, corresponde a este clone epidêmico encontrado por outros 

autores. 

 
 

A existência deste clone epidêmico entre amostras de P. aeruginosa 

produtoras da ML SPM-1 é preocupante e não pode ser explicada apenas pela 

transferência de pacientes infectados e/ou por profissionais de saúde, que trabalhem 

em diferentes hospitais (Gales et al., 2003b), já que, tem sido encontrado em 

hospitais de diferentes estados do Brasil. 

 
 

Em relação à detecção de genes que codificam a produção de 

oxacilinases, em todas as amostras de A. baumannii avaliadas, foi verificada a 

presença do gene blaOXA-51, o que confirmou nossa identificação fenotípica, já que, 

segundo alguns autores, essa oxacilinase é intrínseca a essa espécie (BROWN et 

al., 2005; TURTON et al., 2006; WOODFORD et al., 2006). 

 
 

As oxacilinases OXA-23 e OXA-58 foram pesquisadas por serem as mais 

freqüentemente detectadas em A. baumannii. Em nosso estudo, foram detectadas 

três amostras apresentando produtos de PCR compatíveis com o gene blaOXA-23, e 

uma amostra com o gene blaOXA-58. OXA-23 já foi detectada no Brasil em amostras 

de A. baumannii isoladas em hospitais de Curitiba (DALLA-COSTA, et al, 2003) e 

mais recentemente em amostras isoladas em oito hospitais do Rio de Janeiro 
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(CARVALHO et al., 2008). OXA-58 foi detectada em vários países como França, 

Espanha, Turquia, Romênia, Grécia, Áustria, Inglaterra, Argentina, Kuwait, Iraque e 

Itália (POIREL & NORDMANN, 2006). No Brasil, entretanto, não há relatos de 

isolamento de A. baumannii produtor de OXA-58. Estudos posteriores serão 

realizados com as amostras OXA-23(+) e OXA-58(+), a fim de melhor caracterizar 

seus determinantes genéticos. 

 
 

É importante destacar que somente as amostras nas quais foram 

detectados os genes blaOXA-23 ou blaOXA-58, além do blaOXA-51, apresentaram 

resistência a ambos os carbapenemas, o que confirma os resultados obtidos em 

estudos realizados por Héritier e colaboradores (2005b), Turton e colaboradores 

(2006) e Zhoul e colaboradores (2007), os quais relataram que a produção de OXA- 

51, isoladamente, não é suficiente para promover a hidrólise dos carbapenemas. 

 
 

A resistência bacteriana é um problema que tem emergido e que requer 

mudanças, tanto em medidas para prevenção de seu desenvolvimento e 

disseminação, quanto no uso adequado e racional de agentes  antimicrobianos. 

Cada vez mais observamos a importância do monitoramento e da detecção de 

fenótipos de resitência, para que se possa intervir de modo eficaz, no controle das 

infecções hospitalares. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, podemos 

concluir que: 

 
 

1. as amostras de P. aeruginosa e A. baumannii isoladas no HEAL no período 

de janeiro de 2005 a dezembro de 2006 apresentaram taxas de resistência 

elevadas à maioria dos antimicrobianos testados, o que alerta para a 

necessidade de um controle mais rígido na utilização de antimicrobianos, 

principalmente os carbapenemas, bem como para a implementação de 

medidas eficientes de controle de infecções, neste hospital; 

 
 

2. os resultados obtidos neste estudo confirmam que a produção de ML é um 

dos mecanismos de resistência aos carbapenemas entre as amostras de P. 

aeruginosa isoladas no HEAL, sendo o gene blaSPM-1 o elemento genético 

com maior prevalência. Esses resultados demonstram a necessidade de 

implementação de testes fenotípicos de detecção de amostras produtoras de 

MβL, na rotina laboratorial dessa instituição; 
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3. apesar de o teste fenotípico ter demonstrado a presença de amostras de A. 

baumannii produtoras de ML, não houve detecção do gene que codifica a 

produção de IMP-1 nessas amostras; 

 
 

4. a produção de oxacilinases é um mecanismo de resistência presente nas 

amostras de A. baumannii isoladas no HEAL e deve ser investigada em todas 

as amostras resistentes aos carbapenemas; 

 
 

5. a presença de um único grupo clonal entre as amostras de P. aeruginosa 

produtoras de SPM-1 corrobora a sua disseminação intra-hospitalar durante o 

período do estudo, principalmente em 2005; 

 
 

6. neste estudo, foi documentada a detecção dos genes que codificam a 

produção de MLs dos tipos SPM-1, IMP-1 e VIM-2, em amostras de P. 

aeruginosa isoladas de pacientes da cidade de Niterói, RJ. Este é o primeiro 

relato de amostras de P. aeruginosa produtoras de MLs dos tipos IMP-1 e 

VIM-2, no estado do Rio de Janeiro; 

 
 

7.  em nosso estudo foi detectada uma amostra de A. baumannii produtora de 

oxacilinase do tipo OXA-58. Que seja de nosso conhecimento, este é o 

primeiro relato da produção dessa enzima em amostras de A. baumannii no 

Brasil. 
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