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RESUMO 

Os bacilos Gram negativos (BGN) compreendem espécies que são fontes de 
infecções comunitárias e infecções associadas à assistência à saúde. São de fácil 
propagação entre os seres humanos e possuem capacidade de adquirir e 
compartilhar material genético por transferência horizontal de genes. O objetivo do 
estudo foi determinar a prevalência de BGN isolados de ambiente e pacientes de 
uma UTI de um hospital universitário do município de Goiânia-GO, determinar o 
perfil de suscetibilidade dos isolados, e a similaridade genética dos mesmos. As 
coletas foram realizadas em pacientes e ambientes da UTI Médica de um hospital 
universitário do município de Goiânia-GO, entre dezembro de 2012 e junho de 2014. 
Após a coleta, os swabs foram acondicionados em caldo infusão de cérebro 
coração. O isolamento foi realizado em ágar Mac Conkey e a identificação das 
espécies foi realizada por PCR multiplex. Foram realizados testes de disco difusão 
para determinação do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos e testes 
fenotípicos para detecção de fenótipos de resistência. Em seguida, foi realizado 
PCR monoplex para detecção de 15 genes que codificam resistência aos 
betalactâmicos. Também foi realizado o PFGE dos isolados de P. mirabilis, E. coli e 
A. baumannii para verificar a similaridade genética entre as cepas circulantes. Foram 
coletados um total de 526 swabs, sendo 134 de pacientes e 392 de ambiente. A 
prevalência de BGN encontrada foi de 55,3% (291/526), e, destes, 219 (75,2%) 
foram identificados como H. alvei (36,8%), A. baumannii (26,8%), P. mirabilis (7,5%), 
P. aeruginosa (2,4%) e E. coli (1,7%). Dentre as bactérias identificadas, 51 (23,3%) 
foram resistentes aos betalactâmicos, sendo 8 (15,7%) produtoras de ESBL. Dos 24 
(10,9%) isolados resistentes aos carbapenêmicos, 10 (41,6%) foram produtores de 
carbapenemase. Os genes de resistência aos betalactâmicos mais prevalentes nas 
amostras de ambiente foram blaSHV e blaGIM, ambos com 39,3%, e blaSME (35,7%). 
Em pacientes, os genes mais prevalentes foram blaSHV (43,5%), blaOXA (39,1%) e 
blaGIM (34,8%). Os dendrogramas resultantes dos perfis de macrorrestrição mostram 
um surto de contaminação/colonização por um clone dominante de A. baumannii na 
UTI, no ano de 2013 e, em 2014, o surgimento de diferentes enterobactérias em 
detrimento do A. baumanni revelando a predominância entre espécies nos diferentes 
anos do estudo. Os resultados encontrados sugerem que a prevalência de BGN, 
sobretudo de enterobactérias, é elevada em instituições de saúde, principalmente 
em UTIs. O ambiente hospitalar pode ser fonte potencial de contaminação e 
infecção aos pacientes e aos profissionais de saúde, além de atuar como 
reservatório de genes de resistência, merecendo maior atenção e desenvolvimento 
de medidas educacionais e higiênico-sanitárias para o controle da interface 
paciente-ambiente. 

 

Palavras-chave: BGN, UTI, ambiente, PCR, PFGE. 
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ABSTRACT 

Gram-negative bacilli (BGN) comprise species that are sources of community-
acquired infections and infections associated with health care. They are easily 
spread among humans and have the ability to acquire and share genetic material by 
horizontal gene transfer. The objective of the study was to determine the prevalence 
of BGN isolated from the environment and patients of an ICU of a university hospital 
in the city of Goiânia-GO, to determine the susceptibility profile of the isolates, and 
their genetic similarity. The collections were performed in patients and environments 
of the Medical ICU of a university hospital in the city of Goiânia-GO, between 
December 2012 and June 2014. After collection, the swabs were packed in heart 
brain infusion broth. Isolation was performed on MacConkey agar and species 
identification was performed by multiplex PCR. Diffusion disc tests were performed to 
determine the antimicrobial susceptibility profile and phenotypic tests for the 
detection of resistance phenotypes. Next, monoplex PCR was performed to detect 15 
genes encoding beta-lactam resistance. The PFGE of P. mirabilis, E. coli and A. 
baumannii isolates were also performed to verify the genetic similarity between the 
circulating strains. A total of 526 swabs were collected, of which 134 were patients 
and 392 were environment. The prevalence of BGN found was 55.3% (291/526), and 
of these, 219 (75.2%) were identified among the species H. alvei (36.8%), A. 
baumannii (26.8 %), P. mirabilis (7.6%), P. aeruginosa (2.4%) and E. coli (1.7%). 
Among the bacteria identified, 51 (23.3%) were resistant to beta-lactams, of which 8 
(15.7%) were ESBL-producing. Of the 24 (10.9%) isolates resistant to carbapenems, 
10 (41.6%) were carbapenemase producers. The most prevalent beta-lactam 
resistance genes in the environment samples were blaSHV and blaIMT, both with 
39.3%, and blaSME (35.7%). In patients the most prevalent genes were blaSHV 
(43.5%), blaOXA (39.1%) and blaIMG (34.8%). The dendrograms resulting from the 
macrorrest profiles show an outbreak of contamination / colonization by a dominant 
clone of A. baumannii in the ICU in the year 2013 and in 2014 the appearance of 
different enterobacteria in detriment of A. baumanni revealing the predominance 
between species in different years. The results suggest that the prevalence of BGN, 
mainly of enterobacteria, is high in health institutions, mainly in ICUs. The hospital 
environment can be a potential source of contamination and infection to patients and 
health professionals, as well as acting as reservoir of resistance genes, deserving 
greater attention and development of educational and hygienic-sanitary measures to 
control the patient-environment interface. 

Key words: BGN, ICU, environment, PCR, PFGE. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os bastonetes Gram negativos (BGN) têm uma relação de comensalismo 

com o ser humano, fazendo parte da microbiota humana. Esses micro-organismos 

podem colonizar o homem de forma permanente ou transitória. Além disto, se 

patogênicos, podem provocar infecções, e, consequentemente, doenças (Cho & 

Blaser 2012). 

As bactérias patogênicas podem ser detectadas em portadores colonizados 

assintomaticamente ou sintomaticamente e serem transmitidas a outros indivíduos 

por diferentes vias, primariamente via contato (indireto ou direto), fonte comum, ar e 

vetores. Ao longo dos anos, vários estudos alteraram esta perspectiva incluindo um 

modelo de transmissão multifatorial mais complexo, demonstrando que as 

superfícies e objetos inanimados contaminados (fômites) desempenham um papel 

fundamental na disseminação cruzada e reservatórios de micro-organismos (Maier 

et al. 2009). 

A interação ambiente-paciente, em unidades de saúde, ocorre principalmente 

através das mãos da equipe de saúde (Tajeddin et al. 2016). Em decorrência disto, a 

higienização das mãos é considerada a medida mais eficaz para impedir a 

contaminação cruzada de patógenos causadores de infecção e que possuam genes 

de resistência aos antimicrobianos, além de medidas e produtos saneantes 

utilizados na desinfecção dos ambientes e instrumentação (Whitby et al. 2007).  

Os relatos de utilização inadequada e/ou negligenciada de antimicrobianos 

são corriqueiros no mundo todo. No Brasil, apesar de campanhas e iniciativas das 

classes profissionais na clínica médica, muitos desafios ainda são encontrados 

como recursos limitados para aquisição de antimicrobianos, higienização 

precária/insuficiente e procedimentos de prevenção e controle de infecções pouco 

eficientes nos hospitais. Esses fatos cooperam para a emergência de resistência 

bacteriana e surgimento de cepas multidroga-resistentes (MDR), resultando em 

elevada morbidade, mortalidade e custos para hospitais e sistemas de saúde (Ribas 

et al. 2009). 

Tendo em vista a problemática de disseminação de micro-organismos em 

ambiente hospitalar, sobretudo em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), este trabalho 

objetivou isolar e caracterizar as espécies de BGN provenientes de ambiente e 

pacientes de uma UTI médica de um hospital universitário de Goiânia-GO.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AMBIENTE HOSPITALAR E FÔMITES 

A interação do ambiente é um ponto primordial para compreender quais os 

micro-organismos que possivelmente desencadeiam a colonização e infecção de 

pacientes. Os micro-organismos de ambiente hospitalar podem ter como 

reservatórios as superfícies e mucosas dos indivíduos hospitalizados. Podem ser 

propagados por transmissão cruzada, de maneira direta, a partir de um indivíduo 

que esteja colonizado/contaminado com algum micro-organismo e de maneira 

indireta, através de equipamentos ou materiais utilizados nos procedimentos 

médicos (LeDell et al. 2003). 

As mãos e os objetos inanimados abrigam e são veiculadores de uma 

microbiota diversificada. Estes, uma vez colonizados ou contaminados, podem 

proporcionar a disseminação de micro-organismos responsáveis por causar doenças 

infecciosas entre indivíduos susceptíveis ou imunocomprometidos (Maier et al. 2009; 

Oliveira & Silva 2013). O contato das mãos dos profissionais de saúde com 

superfícies colonizadas como computadores, suporte de soro, jalecos ou vestiário de 

profissionais da saúde, é um dos principais meios de transmissão de micro-

organismos no ambiente hospitalar. Uma vez em contato com pacientes 

contaminados/infectados, essa interação pode favorecer a disseminação entre 

outros indivíduos sujeitos a infecção, ocorrendo o aumento das Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) (Pittet et al. 2009, Abegg & da Silva 

2011, ANVISA 2011). 

Os fômites, denominados como objetos inanimados contaminados por micro-

organismos, são potenciais vias de propagação de bactérias, sobretudo as 

multirresistentes (Denton et al. 2005; Zanetti et al. 2007; Davies & Davies 2010). O 

ambiente - grade da cama, mesa de cabeceira, bombas de infusão, aferidores de 

pressão arterial, superfícies externas dos tubos endotraqueais de pacientes 

submetidos à ventilação mecânica (Choi et al. 2010), torneiras e pias (Kac et al. 

2004) e aparelhagem como computadores, mouse (Hartmann et al. 2004) podem 

atuar como um reservatório para patógenos que causam infecções associadas aos 

cuidados em saúde (Casey et al. 2010). Vários estudos evidenciaram a colonização 
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por patógenos em superfícies e objetos circulantes no ambiente hospitalar como 

celulares (84,3%), jalecos (64,7%), óculos utilizados pela equipe clínica (20,0%) e 

canetas (5,5%) (Brady et al. 2011, dos Reis et al. 2015, Murad & Inam Pal 2016).  

Nwankwo (2012) avaliou vários itens na sala de cirurgia de um hospital do 

nordeste da Nigéria, entre janeiro a agosto de 2011. O estudo avaliou tesouras 

utilizadas nos procedimentos cirúrgicos, fórceps e superfícies como piso, paredes, 

pias e camas do ambiente da área cirúrgica. Foi possível detectar no estudo oito 

espécies bacterianas e quatro fúngicas, sendo S. aureus e P. aeruginosa as 

espécies mais prevalentes, com 28,3% e 23,3%, respectivamente. 

Alguns dispositivos eletrônicos portáteis utilizados pelos profissionais de 

saúde como monitores, telefones, notebooks entre outros contam com a combinação 

de manuseio frequente e geração de calor, o que coopera para a proliferação de 

micro-organismos, especialmente da microbiota da pele e, consequentemente 

disseminação cruzada entre ambiente e paciente (Brady et al. 2006, Reis et al 2011, 

Khan et al 2015). 

Logo, os objetos situados em ambiente hospitalar podem desempenhar-se 

como fômites. A eficiência, representada pelo crescimento e transferência dos micro-

organismos desses locais são em decorrência de alguns fatores, sendo estes, 

porosidade, umidade relativa do material e tipo de micro-organismo (Lopez et al. 

2013). Contudo, o ciclo de contaminação em ambientes hospitalares está 

diretamente relacionado com a transmissão cruzada, podendo ser mediada através 

das mãos da equipe clínica e, decorrente também, de uma ineficaz assepsia do 

material e aparelhagem (Russoto et al. 2015). 

Muitas espécies de bactérias Gram negativas frequentemente isoladas em 

pacientes hospitalizados como Acinetobacter spp, Pseudomonas spp., e, sobretudo, 

enterobactérias – Klebsiella spp., E. coli, Serratia marcescens ou Shigella spp, 

podem apresentar capacidade de sobrevivência em superfícies inanimadas durante 

meses e sua persistência está associada, principalmente, com locais de elevada 

umidade (Kramer et al. 2006; Petignat et al. 2006). Para tal, a adequada desinfecção 

é primordial para a não disseminação de micro-organismos que possam estar 

associados às IRAS, bem como, serem possíveis fontes de genes que codificam 

resistência aos antimicrobianos (Kramer et al. 2006; Choi et al. 2010).  
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O ambiente hospitalar, sobretudo as UTIs, merecem maior destaque. Nessa 

área são alocados pacientes que se encontram em estado de saúde mais agravado, 

com alguma doença ou infecção já em desenvolvimento, sendo a maioria 

submetidos a procedimentos invasivos e/ou imunossupressores com finalidade 

terapêutica (Cardoso & Reis 2016). 

A operacionalização dos equipamentos de UTI, a fim de evitar a retenção e 

disseminação de micro-organismos virulentos, deve seguir regimes de limpeza 

rígidos. Bokulich et al. (2013), em seu estudo em UTI Neonatal, estabeleceu essa 

relação de vulnerabilidade dos neonatos frente aos potenciais patógenos com o 

processo e frequência da limpeza dos equipamentos alocados nesse segmento. Foi 

detectado que o número de patógenos foi potencialmente reduzido, além dos surtos 

infecciosos, enfatizando a importância da limpeza frequente para reduzir o 

crescimento e disseminação de potenciais agentes infecciosos. 

A adoção de uma desinfecção ambiental eficaz em UTI e adesão às práticas 

de controle de infecção é vital na redução da carga bacteriana e quebra da 

transmissão cruzada de micro-organismos detentores de genes de resistência 

(Markogiannakis et al. 2008; Julian et al. 2013). Deste modo, é importante salientar 

que a higiene das mãos, apesar de uma medida simples, deve ser incorporada 

constantemente às práticas educativas nas instituições de saúde, com intuito de 

reduzir a contaminação cruzada (ANVISA 2013a). 

  

2.2 BASTONETES GRAM NEGATIVOS (BGN)  

     2.2.1 Família Enterobacteriaceae 

As enterobactérias são bastonetes Gram negativos, de tamanho médio (0,3-

1,0 x 1,0-6,0µm), anaeróbios facultativos e não formadores de esporos.  Possuem 

grande plasticidade metabólica e exigências nutricionais simples. São redutores de 

nitrato a nitrito, fermentadores obrigatórios da glicose, catalase positiva e citocromo-

oxidase negativa. Compreendem espécies móveis - com flagelos peritríquios, e 

imóveis. São ubíquos e apresentam como reservatórios o solo, a água, plantas e 

trato gastrointestinal de animais e humanos (Koneman 2008, O’Hara 2005; Shelton 

et al. 2006). 
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A família Enterobacteriaceae, com o emprego de métodos moleculares na 

classificação dos gêneros e espécies, vem apresentando diversas alterações 

referentes à classificação taxonômica, anteriormente baseada em métodos 

fenotípicos. Esta compreende 40 gêneros e mais de 170 espécies, divididas em dois 

grandes grupos: tradicional – gêneros conhecidos antes de 1980 e não tradicional, 

contando com três subgrupos (espécies de origem humana raras, espécies 

predominantemente de origem ambiental e espécies não isoladas em humanos). No 

grupo tradicional, os gêneros mais frequentemente isolados são Escherichia sp., 

Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Shigella sp., Salmonella 

sp. entre outros (Schwaber et al. 2004).  

Fazem parte da microbiota intestinal endógena, estando entre os patógenos 

humanos mais comuns e são fontes de infecções comunitárias e hospitalares. São 

de fácil propagação entre os seres humanos – através das mãos, água e alimentos 

contaminados, e têm a capacidade de adquirir material genético por transferência de 

genes, mediado, principalmente, por plasmídeos e transposons. São responsáveis 

por causar uma ampla gama de infecções, muitas vezes com sintomatologia 

associada ao órgão colonizado, e em pacientes imunocomprometidos expostos a 

procedimentos invasivos (Nordmann et al. 2011a). 

A patogênese das infecções por enterobactérias é multifatorial. Está 

relacionada com fatores específicos de cada espécie de microrganismo como os 

antígenos K (cápsula), H (flagelos), O (presente na molécula de lipopolissacarídeo), 

capacidade de adesão, fatores de virulência e mecanismos de resistência e com os 

fatores inerentes ao hospedeiro como doença de base, comprometimento 

imunológico, idade, uso de antimicrobianos, dentre outros. Além destes, o uso de 

dispositivos terapêuticos e diagnósticos empregados podem proporcionar infecção e 

seu agravo clínico (Martinez & Trabulsi 2008).  

São frequentemente isoladas em amostras clínicas, sendo a E. coli, a K. 

pneumoniae e o P. mirabilis responsáveis por mais de 95,0% dos isolados de 

urocultura em laboratórios clínicos (Winn Júnior et al. 2012). 

 
 

2.2.2 Bastonetes Gram negativos não fermentadores 

Os bastonetes Gram negativos não fermentadores (BGNNF) apresentam uma 

ampla distribuição ambiental e são capazes de se manter viáveis nesses ambientes 
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(ANVISA 2013b). Constituem um grupo de bactérias não esporuladas, de 

metabolismo oxidativo – não utilizando carboidrato como fonte de energia por meio 

da fermentação (Deliberali et al. 2011). São comumente encontrados em 

reservatórios que apresentam elevada umidade como umidificadores e 

nebulizadores. Também são encontrados no solo, em matéria orgânica em 

decomposição, na vegetação e na água. Podem estar presentes em soluções de 

compostos quaternários de amônio, fenol e hexaclorofeno, pois apresentam 

resistência a estes desinfetantes e antissépticos (Chuanchuen et al. 2001). 

A interação parasito-hospedeiro dos BGNNF é mediada por fatores 

localizados na superfície da parede celular bacteriana e, também, de seus produtos 

de secreção. O sistema de secreção de proteínas bacterianas - que incluem funções 

como proteólise, hemólise e citotoxicidade, são primordiais na virulência e 

adaptação desses micro-organismos ao ambiente (Tampakaki et al. 2004; Tseng et 

al. 2009). 

Os BGNNF estão frequentemente envolvidos em casos de infecções 

adquiridas nas UTIs, principalmente em infecções do trato respiratório. Os principais 

fatores que predispõem o desenvolvimento de infecções por esses micro-

organismos são: ser paciente neoplásico e ser submetido a tratamentos invasivos e 

tratamentos prolongados com antimicrobianos. As espécies de maior importância 

clínica são: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e 

Stenotrophomonas maltophilia (Winn Júnior et al. 2012). 

A P. aeruginosa é um patógeno oportunista capaz de infectar humanos 

imunocomprometidos, desenvolvendo uma série de infecções hospitalares. As 

condições consideradas fator de risco para aquisição dessas infecções são: violação 

da barreira epitelial (como ocorre em pacientes com feridas decorrentes de 

queimaduras), depleção de neutrófilos (em indivíduos submetidos a quimioterapia) e 

uso de dispositivos invasivos (como cateter ou sondas). Também podem ser 

encontradas em lavatórios de mão e em umidificadores no ambiente hospitalar, e 

são frequentemente transmitidas pela equipe assistencial de saúde, pela interação 

ambiente-paciente (Nseir et al. 2002). 

A patogênese das infecções por P. aeruginosa é mediada por uma série de 

adesinas e secreção de toxinas, proteases, proteínas efetoras e pigmentos que 

facilitam a adesão na matriz extracelular da célula hospedeira (Bleves et al. 2010). 
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A. baumannii pode originar infecções no trato respiratório e urinário, 

meningite, endocardite, bacteremias. Acomete principalmente pacientes debilitados 

imunologicamente, internados em UTI’s, unidades neonatais, enfermarias e os 

submetidos a procedimentos invasivos (Tiwari et al. 2012, Rodriguez-Bano et al. 

2008). 

Anteriormente, era considerado um micro-organismo de baixa virulência. 

Contudo, tem sido descrito fatores de virulência como aderência através de pili, 

produção de cápsula polissacarídica em algumas cepas e formação de biofilmes. A 

formação de biofilmes, associadas ao aumento da síntese de exopolissacarídeo 

(EPS) e ao desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos, tem sido uma 

característica chave na patogenicidade, principalmente nas infecções 

intravasculares e em pneumonias associadas à ventilação mecânica (Smani et al. 

2012). Estes fatores possibilitam a sua sobrevivência e permanência em ambiente 

hospitalar, favorecendo a colonização, contaminação e desenvolvimento de 

infecções em pacientes debilitados imunologicamente. 

Thom et al. (2011) em um estudo sobre contaminação ambiental por A. 

baumannii multidroga resistente (MDR), analisou superfícies ambientais de 50 

quartos de um hospital de cuidados terciários em Baltimore, Estados Unidos, 

incluindo UTIs médica e cirúrgica. Dentre as superfícies, os carrinhos hospitalares 

para transporte de materiais apresentaram 20,0% de contaminação, seguido pela 

superfície do chão (piso) com 16,0%. 

De acordo com o Programa Brasil MYSTIC (Meropenem Yearly Susceptibility 

Test Information Collection), os A. baumannii MDR constituem causa grave de 

infecções em pacientes hospitalizados em instituições de saúde brasileiras, sendo 

responsáveis por 8,8% do total de isolados bacterianos. A propagação de A. 

baumannii não se limita a um determinado hospital, podendo ser disseminado entre 

instituições de saúde de cidades próximas através da rede assistencial clínica, bem 

como pelos pacientes (Bogaerts et al. 2006, Coelho et al. 2006, Godoy 2012). 

A Stenotrophomonas maltophilia tem sido cada vez mais identificada como 

causadora de infecções hospitalares e apresenta resistência a uma ampla gama de 

antibimicrobianos utilizados na clínica médica, incluindo sulfametoxazol-trimetoprim, 

betalactâmicos, macrolídeos, fluorquinolonas, aminoglicosídeos, cloranfenicol, 

tetraciclinas e polimixina. Estão presentes no ambiente, sendo, portanto, ubíquas, e 
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podem ser disseminadas através de perdigotos de pacientes que estejam 

contaminados e com infecções associadas à S. maltophilia. Podem acarretar 

infecções como pneumonia, bacteremia, meningite, endocardite, 

bacteremia/septicemia relacionada à dispositivos protéticos (cateteres) e 

exacerbações agudas em pacientes com fibrose cística e doença pulmonar 

obstrutiva crônica (Brooke 2012, Peters et al. 2017). 

 

2.3 COLONIZAÇÃO E INFECÇÃO 

A relação entre colonização (estado de portador) e infecção é multifatorial, 

dependendo das características imunológicas do indivíduo, dos fatores ambientais e 

do próprio micro-organismo. Os indivíduos colonizados com micro-organismos 

patogênicos podem atuar como reservatórios e vetores potenciais de disseminação, 

apresentando risco elevado de desenvolver infecção. Deste modo, exercem papel 

fundamental na epidemiologia e patogênese da infecção (Von Eiff et al. 2001; 

Kadioglu et al. 2008). 

A colonização dos órgãos e tecidos do organismo humano ocorre de maneira 

dinâmica, podendo tornar os hospedeiros propícios a episódios de infecção, com 

possibilidades de serem acometidos logo após o nascimento e perdurar por toda a 

vida. As relações biológicas entre as populações microbianas dentro de um sítio 

colonizado são complexas, uma vez que podem acarretar interações sinérgicas 

entre espécies de bactérias, levando à promoção da persistência da colonização 

(associação positiva ou sinérgica) ou competição (associação negativa ou 

competitiva) das mesmas. Essas interações ainda promovem modificações na 

composição da comunidade microbiana e com isso, podem afetar a incidência das 

patologias, especialmente em virtude da alta densidade de micro-organismos 

patogênicos, pois favorecem a redução da proporção de outras espécies 

colonizantes, propiciando o estabelecimento do processo infeccioso e a 

disseminação bacteriana (Murphy et al. 2009; Laufer et al. 2011). 

 A colonização por micro-organismos é uma etapa anterior ao 

estabelecimento de infecção, e é de extrema importância no ambiente hospitalar. A 

colonização assintomática pode preceder a infecção e vir a apresentar-se como 

reservatório de patógenos (Swaminathan et al. 2013). No que tange a contaminação 

de objetos inanimados (fômites), tem sido observado que os micro-organismos 
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possuem capacidade aumentada de sobreviver por dias ou meses e, por possuírem 

grande versatilidade, plasticidade metabólica e boa adaptabilidade no ambiente, 

garantem sua sobrevivência e aumentam a possibilidade de transmissão ambiental 

(Oliveira et al. 2002).  

A aquisição de micro-organismos no meio hospitalar pode ser a partir de 

alimentos, materiais hospitalares, fluidos terapêuticos ou por contato direto com a 

equipe clínica (Donowitz 1993). As taxas de colonização podem ser aumentadas em 

proporção direta com o tempo de permanência hospitalar e a capacidade deste 

micro-organismo disseminar-se rapidamente. Isto representa um fator preocupante, 

em decorrência de frequentes surtos nosocomiais (Sabat et al. 2013), tornando-se 

prioridade de Saúde Pública, o controle de IRAS (Schwaber & Carmeli 2007; 

Tacconelli et al. 2009). 

O estudo de Thom et al. (2011), sobre contaminação ambiental por A. 

baumannii, conseguiu relacionar, por PFGE, a participação dos profissionais da área 

de saúde na disseminação de micro-organismos colonizados no ambiente hospitalar, 

sobretudo em UTI. 

 

2.4 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

A ocorrência e a propagação de bactérias resistentes aos antimicrobianos 

vêm desencadeando problemas de saúde pública em todo o mundo. Em seu 

primeiro relatório global sobre a vigilância da resistência antimicrobiana (WHO 

2014), a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou elevadas taxas (79,0%) de 

resistência em bactérias, principalmente relacionadas à família Enterobacteriaceae. 

(de Kraker et al. 2011). 

Para que um antimicrobiano antibacteriano tenha atividade bacteriostática ou 

bactericida são exigidas algumas condições para que este atinja o sítio alvo de ação 

sem ser inativado. A partir disto, os micro-organismos podem ser classificados em 

sensíveis e resistentes aos antimicrobianos, sendo os resistentes capazes de 

crescer in vitro nas concentrações séricas que o fármaco atinge no organismo 

(Magiorakos et al. 2012). 
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2.4.1 Mecanismos de Resistência 

A resistência aos antibióticos é resultado da evolução de uma resposta 

natural das bactérias. Pode ser definida como um conjunto de mecanismos de 

adaptação das bactérias contra os efeitos nocivos ou letais aos quais estão sendo 

expostas (Livermore 1995). É dividida em resistência intrínseca e adquirida. 

A resistência intrínseca ocorre naturalmente e corresponde a uma 

característica da espécie bacteriana, propriedade também presente nas demais 

linhagens dessa espécie. Na adquirida, somente parte das linhagens ou 

subpopulações apresentam resistência. Ocorre através de mutações espontâneas 

durante o crescimento bacteriano e/ou aquisição de porção de DNA exógeno e se 

expressa bioquimicamente. Essa última, demanda um maior grau de atenção, 

devido à possibilidade de disseminação dos genes de resistência à uma população 

bacteriana, por transferência vertical ou horizontal de material genético de micro-

organismos resistentes para os sensíveis (Davies & Davies 2010). 

 Algumas bactérias desenvolveram mecanismos que as tornaram resistentes 

a muitos antimicrobianos utilizados na terapêutica clínica. São eles: alteração do 

sítio alvo; alteração da permeabilidade da membrana externa; bombas de efluxo e 

inativação enzimática do fármaco. 

As alterações estruturais do sítio alvo surgem de mutações nos genes alvos – 

a bactéria tem sua função celular preservada, mas torna-se inacessível ao 

antibiótico. A alteração da permeabilidade da membrana externa em Gram negativas 

ocorre com restrição de entrada das moléculas hidrofílicas, podendo haver a perda 

de porinas funcionais com a finalidade de resistência. As proteínas de transporte 

transmembranares, denominadas bombas de efluxo, é um mecanismo utilizado 

pelas bactérias para expulsar da célula substâncias tóxicas, inclusive múltiplos 

antibióticos (Ruppé et al. 2015). Um dos primeiros e mais efetivos mecanismos de 

resistência bacteriana conhecidos é a produção de enzimas, entre elas as 

betalactamases. Nestas, a inativação enzimática do fármaco ocorre com a produção 

de enzimas que catalisam a hidrólise do anel β-lactâmico, inativando o 

antimicrobiano e impedindo, assim, que ele apresente atividade contra as enzimas 

responsáveis pela síntese da parede celular bacteriana (Rossolini 2005, Alves & 

Behar 2013). 
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Esses mecanismos de resistência, com o uso generalizado e inadequado de 

antimicrobianos, podem contribuir com a transferência intra e inter-espécies de 

estruturas como os plasmídeos, transposons e ilhas de patogenicidade auxiliando a 

rápida transmissão de resistência, especialmente aos membros da família 

Enterobacteriaceae (Cergole-Novella et al. 2011). Entretanto, algumas alternativas, 

como as combinações de antimicrobianos, podem contribuir para aumentar o 

espectro antibacteriano ou tratar infecções polimicrobianas, prevenir o surgimento de 

resistência durante o tratamento, e atingir um efeito letal sinérgico para o 

microrganismo (Murray et al. 2009). 

Para Magiorakos et al. (2012), as cepas são classificadas como MDR quando 

resistentes a três ou mais classes de antimicrobianos. O surgimento de 

enterobactérias MDR é preocupante, pois apresenta elevado potencial de 

disseminação e dificuldade no tratamento de pacientes infectados, principalmente 

em nível hospitalar (Karlowsky et al. 2003, Yu et al. 2006, Kao et al. 2010). 

 

2.4.2 Enzimas Betalactamases 

A produção de β-lactamases pelas bactérias Gram negativas representa o 

fator mais importante que contribui para a resistência contra os agentes β-lactâmicos 

(Pitout & Laupland 2008, EFSA 2011, Liebana et al. 2013). 

Antes mesmo do uso da penicilina para o tratamento de infecções bacterianas 

havia relatos sobre a primeira betalactamase, em 1940. Desde então, inúmeras 

betalactamases foram identificadas e classificações foram propostas de acordo com 

as suas características bioquímicas e análise de suas estruturas moleculares 

(Livermore 1995). Vários esquemas foram propostos, porém, as duas classificações 

mais utilizadas são a de Ambler (1980) e a de Bush, Jacoby e Medeiros (Bush et al. 

1995). 

Ambler (1980) dividiu as betalactamases em quatro classes (A a D) de acordo 

com suas estruturas primárias, podendo ser classificadas dentro de dois grupos: 

serina-betalactamases (A, C e D) e metalo-betalactamases (B), conforme as 

diferenças em seus mecanismos catalíticos. Já o esquema proposto por Bush-

Jacoby-Medeiros (Bush et al. 1995) baseia-se na preferência de substrato da enzima 

e inativação diante dos inibidores específicos, sendo classificados em grupos de 1-4, 

e, estes, em subgrupos (2a, 2b, 2be, 2br, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c). 
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Os betalactâmicos são divididos em penicilinas, cefalosporinas e suas 

gerações; cefamicinas (cefoxitina); monobactâmicos (aztreonam) e carbapenêmicos 

(meropenem, ertapenem, imipenem e doripenem) (Pfeifer et al. 2010). 

São três os mecanismos básicos de resistência aos betalactâmicos: 

modificação da proteína ligadora de penicilina (do inglês, Penicillin-Binding Protein - 

PBP) – resultando em alteração do sítio de ligação, alteração da permeabilidade da 

membrana externa bacteriana e, produção de enzimas (betalactamases) que atuam 

inativando o antimicrobiano após associar-se não-covalentemente ao anel 

betalactâmico, hidrolisando-o (Davies & Davies 2010; da Silva & Lincopan 2012). 

Há dois grupos de grande importância na resistência aos antimicrobianos em 

BGN – as betalactamases de espectro ampliado (do inglês Extended-Spectrum 

Betalactamase - ESBL) e as carbapenemases (quadro 1) (Alves & Behar 2013). 

 

 

Quadro 1. Classificação das principais betalactamases produzidas por BGN. 

Grupo 

Bush- 

 Jacob
* 

 

Classe Molecular
** 

Enzimas 

representativas 

Característica 

l; le C CMY-2; CMY-37 AmpC 

2be A TEM-3; SHV-2; 

CTX-M-2; 14; 15 

ESBL 

2bre A TEM-50 IRT-ESBL*** 

2de, 2df D OXA-11;15; OXA-

23;48 

ESBL; 

Carbapenemase 

2f A GES-2; KPC-2; 3 Carbapenemase 

3a B (MBL) SPM-1; IMP-1; VIM-

1; NDM-1 

Carbapenemase 

Adaptado de Andrade (2011). *Bush e Jacob (2010); **Ambler (1980); ***TEM resistente 

a inibidor. 

 

As ESBL, e suas mais de 430 variantes conhecidas, têm a capacidade de 

hidrolisar cefalosporinas de 3ª e 4ª geração e aztreonam, no entanto, a sensibilidade 

às cefamicinas e carbapenêmicos geralmente é preservada. São inibidas in vitro 

pelos inibidores de betalactamases, como clavulanato, sulbactam e tazobactam. A 
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maioria das ESBL pertence à classe molecular A de Ambler e ao subgrupo funcional 

2be de Bush-Jacoby-Medeiros (Bonomo & Tolmasky 2007). 

A emergência e disseminação das ESBL entre os BGN, e, principalmente, as 

enterobactérias, são de importância crítica para Organização Mundial de Saúde, 

havendo a descrição de muitas delas no Brasil. Estas tornaram-se um dos principais 

problemas de saúde pública no que diz respeito às infecções hospitalares e 

comunitárias. Variantes dos tipos de betalactamase codificadas pelos genes blaTEM, 

blaSHV, blaCTX-M, blaVEB, blaBES e blaGES tem sido descritas, embora não haja real 

mensuração, pois há falta de um programa de vigilância de abrangência nacional 

para os micro-organismos produtores de ESBL (WHO 2011, da Silva & Lincopan 

2012). 

As carbapenemases são capazes de hidrolisar carbapenêmicos, pelo menos 

parcialmente, além das outras classes de betalactâmicos. Os genes e seus variantes 

que codificam essas enzimas identificados até o momento são: blaVIM, blaSIM, blaSME, 

blaNDM, blaSPM, blaOXA. A maioria das carbapenemases pertence às classes A e B de 

Ambler e aos grupos 2 de Bush-Jacoby-Medeiros (Nordmann et al. 2012; Alves & 

Behar 2013). 

A propagação de carbapenemases está se tornando uma problemática 

mundial, uma vez que tem sido crescente seu relato, tanto em hospitais como na 

comunidade, em epidemias ou pacientes infectados em condições endêmicas. As 

enterobactérias produtoras de carbapenemases positivas são resistentes à maioria 

dos betalactâmicos, além de transportarem genes de resistência antimicrobiana às 

demais classes de antimicrobianos não betalactâmicos, tornando-os resistentes a 

maioria das opções terapêuticas disponíveis (Cantón et al. 2012, Nordmann et al. 

2012, Logan et al. 2015).  

Desta maneira, a resistência antimicrobiana dos BGN é um fator importante 

para saúde pública. Rossi (2011) detectou, em seu estudo com amostras isoladas 

de paciente hospitalizados em UTI, a prevalência de bactérias produtoras de ESBL 

em 40,0-50,0% e 10,0-18,0% para K. pneumoniae e E. coli, respectivamente. 

Tavares et al. (2015) realizaram um estudo de resistência aos carbapenêmicos, com 

amostras triadas de 2011-2013 que não foram identificadas microbiologicamente 

como K. pneumoniae. O estudo contemplou amostras resistentes a mais de um 
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carbapenêmico em nove estados brasileiros, sendo detectada a prevalência do gene 

blaKPC-2 em 21,4% das enterobactérias E. aerogenes e E. cloacae. 

As betalactamases do tipo AmpC são enzimas codificadas por genes de 

origem cromossômica ou plasmidial, e pertencem ao Grupo 1 de Bush-Jacoby-

Medeiros e a Classe C de Ambler. As AmpC mediadas por plasmídeos são 

derivadas dos genes blaCMY, blaMIR, blaMOX, blaLAT, blaFOX, blaDHA, blaACT, blaACE e 

blaCFE. Estas são capazes de hidrolisar penicilinas, monobactâmicos, cefalosporinas 

(primeira à terceira geração) e cefamicinas (cefoxitina), sendo esta última o principal 

marcador de expressão das enzimas do tipo AmpC. Contudo, essas enzimas não 

hidrolisam cefalosporinas de quarta geração e carbapenêmicos, além de não serem 

inibidas por inibidores de betalactamase (Jacoby 2009). 

De acordo com uma estimativa realizada pela Organização Mundial de Saúde 

(WHO 2000), em nível mundial, 30,0 a 60,0% dos pacientes da atenção primária à 

saúde são tratados com antimicrobianos, sendo desproporcional à exigência. Os 

últimos dados latino-americanos reportados pelo Programa de Vigilância 

Antimicrobiana SENTRY, mostram que as taxas de ESBL em E. coli e K. 

pneumoniae no Brasil são 12,8% e 49,9%, respectivamente (Gales et al. 2012). Já 

para a resistência aos carbapenêmicos, a taxa de mortalidade em 30 dias pode 

atingir 40,0-50,0% (Nordmann et al. 2011b).  

Um aumento significativo no surgimento de ESBL tem sido reportado em 

várias regiões do mundo, incluindo América do Norte, com incidência de ESBL em 

Klebsiella spp, Proteus mirabilis e E. coli de 44,0%, 9,5% e 4,7%, respectivamente 

(Mathai et al. 2001, Winokur et al. 2001). 

Na última década, as enterobactérias produtoras de carbapenemase foram 

disseminadas rapidamente por todo o mundo (Nordmann 2014). Em 2009, K. 

pneumoniae e E. coli codificando um novo tipo de carbapenemase (NDM-1, New 

Delhi metalo-β-lactamase-1), uma das mais graves, foi detectada na Índia, após uma 

rápida disseminação, fato que alarmou a saúde global (Moellering 2010). As 

bactérias produtoras de carbapenemases são consideradas uma ameaça à saúde 

pública e classificadas como urgente pelos Centros de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC) (Nordmann et al. 2012; Solomon & Oliver 2014). 

Devido a essa elevada proporção, em termos mundiais, o Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) recomenda a realização de uma triagem e 
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teste de confirmação para detecção de ESBL na rotina laboratorial dos isolados 

clínicos identificados como Escherichia coli, K. pneumoniae, K. oxytoca e Proteus 

mirabilis, assim como para detecção de suspeitos produtores de carbapenemases 

em enterobactérias (CLSI 2012).  

  

 
2.5 FERRAMENTAS DE BIOLOGIA MOLECULAR 

As técnicas e metodologia de identificação primária dos isolados clínicos são 

amplamente utilizadas pelos laboratórios de microbiologia. Contudo, por envolver 

vários testes bioquímicos, apresentam limitações como longo tempo de análise, 

custo elevado para organismos exigentes e fastidiosos, além de depender da 

interpretação do analista. Recentemente, com a automação das análises 

microbiológicas, a identificação vem se tornando mais confiável, menos subjetiva, 

apesar de discrepâncias ainda serem relatadas (Woodford et al. 2010, Jin et al. 

2011, Winstanley & Gourvalin 2011). Muitos desses laboratórios adotam a 

caracterização bioquímica em decorrência dos insuficientes fundos necessários ao 

investimento em equipamentos e treinamentos (Clifford et al. 2012). 

Métodos de tipagem molecular são ferramentas que permitem estabelecer 

relações clonais e evolucionárias entre os isolados, traçar e rastrear a disseminação 

destes, sendo mais eficazes que os métodos fenotípicos (Trindade et al. 2003, Liao 

et al. 2006), além de fornecer aumentos significativos na velocidade de identificação 

e especificidade dos micro-organismos, de acordo com a composição do DNA 

genômico (Horokova et al. 2008). 

A PCR (Polymerase Chain Reaction ou Reação em Cadeia da Polimerase), 

criada por Kary Mullis em 1984, consiste em amplificar, in vitro, fragmentos 

específicos de DNA (Mullis 1990), e está, cada vez mais, sendo adotada e utilizada 

como importante ferramenta no diagnóstico de agentes patogênicos, quantitativa e 

qualitativamente. A biologia molecular proporciona vantagem significativa sobre os 

testes fenotípicos, incluindo rapidez no tempo de resposta e alta sensibilidade e 

especificidade. Entretanto, fatores como variação alélica nos genes-alvos, reações 

cruzadas com outras espécies, equivocada elaboração da temperatura de 

emparelhamento dos oligonucleotídeos iniciadores, resultados falso-negativo e falso-

positivo, podem representar limitações no processo. Logo, as etapas de design dos 

oligonucleotídeos iniciadores, uso de ferramentas de bioinformática, e eficácia nas 
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etapas necessárias ao método como isolamento e extração do material genético, 

podem diminuir os erros operacionais (Maurer 2011). 

Schwartz e Cantor foram os responsáveis pelo desenvolvimento da técnica de 

eletroforese de campo pulsado, em 1984. Originalmente, usaram para separação de 

cromossomos da levedura Saccharomyces cerevisae, com gradientes não-

homogêneo, resultando em trajetórias curtas das moléculas de DNA (Schwartz & 

Cantor 1984). Em 1986, foi possível o desenvolvimento da técnica de campo elétrico 

homogêneo com eletrodos hexagonais, sendo possível a separação de bandas de 

diferentes amostras de DNA e facilitando a comparação (Chu et al. 1986). 

Atualmente, a tipagem da maioria dos isolados microbianos é realizada 

através técnica de eletroforese em campo pulsado (Pulsed Field Gel Electrophoresis 

– PFGE). Esta é considerada padrão ouro por proporcionar boa reprodutibilidade, 

alto poder discriminatório e um perfil de DNA cromossômico bem definido. O termo 

“pulsed field” se aplica a toda modalidade de eletroforese que utilize mais de um 

campo elétrico direcionado de forma alternada. Quando ocorre troca na direção do 

campo elétrico, as moléculas de DNA são reorientadas e os fragmentos menores se 

adaptam mais rapidamente à nova direção do polo positivo, quando comparados aos 

maiores (Rahimi et al. 2016). 

A utilização do PFGE possibilita uma análise de macrorrestrição, resultante do 

emprego de enzimas que reconhecem sequências de 6 a 8 bases 

(raras/infrequentes), resultando em 5 a 20 fragmentos, com peso molecular que 

varia de aproximadamente 10 a 800 kb. O perfil de restrição é relativamente simples, 

pois facilita a análise e comparação das cepas tanto em estudos de pequena 

proporção, quanto em análises epidemiológicas em locais distintos (Sakai et al. 

2016). 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Os membros da família Enterobacteriaceae e BGNNF presentes na 

microbiota autóctone dos seres humanos e no ambiente, são potenciais agentes de 

infecções. São responsáveis por produzir uma série de IRAS oportunistas 

decorrentes do comprometimento imunológico do paciente, bem como do emprego 

de métodos invasivos, frequentemente advindas de contaminação cruzada, 

intermediada pela má higienização da instrumentação médica e objetos que terão 

contato com o paciente (Wu & Li 2008). 

Tem sido crescente a resistência, ou multirresistência das bactérias aos 

agentes antimicrobianos, principalmente à classe terapêutica mais utilizada - os 

betalactâmicos (da Silva & Lincopan 2012), tornando-se um problema de Saúde 

Pública em todo o mundo. O uso de drogas antimicrobianas tornou-se comum ao 

longo de várias décadas. Esse uso, por vezes indevido e indiscriminado, tem 

favorecido a seleção e propagação de micro-organismos cada vez mais resistentes 

à farmacoterapia disponível (WHO 2014). A problemática é mais séria quando se 

trata de UTI, pacientes que, além de debilitados e imunodeprimidos, recebem 

antimicrobianos de amplo espectro e, com o manuseio da equipe médica e 

hospitalar, podem disseminar o micro-organismo para outros pacientes e para o 

ambiente hospitalar. 

Deste modo, os BGN ganham destaque por terem a capacidade de se 

tornarem resistentes aos β-lactâmicos, pela produção das enzimas ESBL e 

carbapenemases. Esse fato deve-se a diversos fatores, um deles em decorrência da 

identificação ineficiente ou tardia dos micro-organismos que ocasionam doenças em 

pacientes internados. Assim, essa identificação é uma etapa primordial para 

compreensão da doença e escolha adequada da farmacoterapia. Logo, o ambiente 

hospitalar merece destaque na propagação e disseminação de micro-organismos e 

seus genes de resistência antimicrobiana, principalmente nas UTI, através do 

manuseio e interação de fômites pela equipe assistencial à saúde até os pacientes 

que se encontram hospitalizados.  

 Este contexto, aliado à escassez de estudos sobre o papel do ambiente no 

desenvolvimento de IRAS, especialmente por espécies de BGN no Brasil, 

suscitaram vários questionamentos como: a necessidade de se desenvolver 
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metodologias mais eficientes para identificação das espécies e genes de resistência 

a antimicrobianos, a carência em se obter dados nacionais para o desenvolvimento 

de medidas educacionais e de controle alinhadas à realidade epidemiológica do 

Brasil e o entendimento das peculiaridades epidemiológicas locais visando minimizar 

a disseminação de BGN no ambiente hospitalar e consequentemente no comunitário 

Logo, nosso estudo, compreendido em Goiás, especialmente em Goiânia, 

vem acrescentar informações sobre a interação do ambiente – representado pelas 

superfícies inanimadas - e de pacientes hospitalizados em uma UTI de um hospital 

escola. Estes dados poderão, ainda, caracterizar a microbiota relacionada à 

colonização/contaminação de fômites, bem como a disseminação cruzada, 

proporcionando uma comparação com dados nacionais e internacionais. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Estimar a prevalência de contaminação/colonização microbiológica por BGN 

isolados de pacientes e ambiente de uma Unidade de Terapia Intensiva de um 

Hospital Universitário do município de Goiânia-GO. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Isolar e identificar, por meio de técnicas moleculares, os isolados de bastonetes 

Gram negativos fermentadores e não fermentadores obtidos de pacientes e 

ambientes da UTI; 

- Determinar o perfil de suscetibilidade dos micro-organismos identificados; 

- Detectar os genes de resistência aos beta-lactâmicos dos isolados;  

- Avaliar a similaridade genética entre as diferentes cepas de ambiente e paciente 

para o rastreamento de clones e clusters. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 AMOSTRAGEM E COLETA DAS AMOSTRAS 

Este estudo foi realizado na UTI Médica do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO, que oferece assistência terciária à 

população do município e região, com 12.000 admissões/ano e cerca de 300 leitos. 

A UTI Médica é constituída por seis leitos. A equipe assistencial é composta 

por médicos plantonistas, médicos residentes, fisioterapeutas, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. Os atendimentos mensais são pagos pelo Sistema Único 

de Saúde.  

As amostras foram colhidas em dois momentos: a primeira coleta foi realizada 

entre os meses de dezembro de 2012 a junho de 2013, e a segunda coleta de abril a 

junho de 2014. As amostras (swabs nasais) foram obtidas, semanalmente, de cada 

paciente internado na UTI Médica do hospital seguindo orientações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2002). A primeira coleta foi realizada até 48 horas após a 

admissão na UTI Médica. As coletas subsequentes foram realizadas de sete em sete 

dias até a alta ou óbito do paciente. Os swabs de ambiente, incluindo grade da 

cama, bandeja, suporte de soluções e monitor de cada leito do paciente, além das 

torneiras, ralos e maçanetas da UTI foram coletados a cada semana.  

Após a coleta, os swabs foram acondicionados em tubos contendo 2 mL de 

caldo BHI (Brain Heart Infusion), encaminhados ao Laboratório de Bacteriologia 

Aplicada do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, 

homogeneizados em um agitador vórtex e submetidos à incubação por 24 horas à 

37ºC. Posteriormente, foram acondicionados em freezer de temperatura ultrabaixa (-

80ºC) para análises subsequentes. 

 

5.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

O isolamento foi realizado pela semeadura do caldo BHI/swab em ágar Mac 

Conkey, e posterior incubação a 37ºC por 24-48 horas. Um morfotipo de cada 

colônia foi selecionado e submetido à coloração de Gram para confirmação 
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morfológica de BGN. Todos os BGN foram armazenados a -80ºC em TSB (Tryptic 

Soy Broth) com glicerol (30%) para posterior processamento. 

 

 

5.3 EXTRAÇÃO DE DNA CROMOSSÔMICO BACTERIANO 

 A extração do DNA genômico foi realizada seguindo o proposto por 

Pina (2012). Utilizou-se o método de ebulição, que consistia em fazer uma 

suspensão de três ou quatro colônias bacterianas em 50 μL de água Milli Q 

esterilizada em um tubo do tipo eppendorf de 1,5 mL e aquecê-la à temperatura de 

ebulição por 10 minutos. Os lisados foram centrifugados a 15.000 rpm por 4 minutos. 

Em seguida, o sobrenadante foi recolhido para um novo tubo do tipo eppendorf de 

1,5 mL, mantido em congelamento (-20ºC) até a análise, onde foi utilizado como 

template para as reações moleculares posteriores. 

 

5.4 PCR MULTIPLEX PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BGN DE INTERESSE 

A técnica de PCR multiplex convencional foi (cmPCR) utilizada para a 

identificação das espécies dos micro-organismos isolados. Os oligonucleotídeos 

iniciadores empregados nas reações de cmPCR estão listados no Quadro 1. 

O DNA das cepas ATCC (Quadro 3) foi utilizado para verificar a 

especificidade dos oligonucleotídeos iniciadores de cada espécie de interesse do 

estudo (Quadro 2). 
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Quadro 2. Relação dos oligonucelotídeos iniciadores utilizados para a identificação das 
espécies de bastonetes Gram negativos de interesse para o estudo. 

Espécie Sequência (5'→3') 

Tamanho 
do 

Amplicon 
(pb) 

Referência 

Hafnia alvei 
Forward CTA ACT CCG TGC CAG CAG CCG 

393 Este estudo 
Reverse GCG GCC GTA CTC CCC AGG 

Enterobacter 
aerogenes 

Forward GGA TCA TGC CGT TAA AAT GGA CC 
100 Este estudo 

Reverse CGG TGA ACG GCG GAA ACG 

Acinetobacter 
baumannii 

Forward GAT GGA TTG GTG CCT TCG GG 
178 Este estudo 

Reverse GTC GTC CCC GCC TTC CTC C 

Proteus mirabilis 
Forward GCG GGG AGG AAG GTG ATA AGG 

458 Este estudo 
Reverse GCG GCC GTA CTC CCC AGG 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

Forward CGT GCC AGC AGC CGC C 
374 Este estudo 

Reverse CCA GGC GGC GAA CTT AAC G 

Pseudomonas 
oryzihabitans 

Forward GCC GCG TGT GTG AAG AAG GTC 
501 Este estudo 

Reverse GCG GCC GTA CTC CCC AGG 

Escherichia coli 
Forward ACC AGA CCC AGC ACC AGA TAA G 

101 
Pavlovic et 

al. 2011 Reverse CTG CTT CTT TAA GCA ACT GGC GA 

Shigella sp 

Forward GTC TGA TAT CTA CCC GCT TCG C 

82 
Pavlovic et 

al. 2011 Reverse 
AGA ACG GTT TGT GGT TAA TCA 

GGA 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Forward GCC TCT ACC AGT ACC TGC TAC 
190 

Fazzeli et 
al. 2015 Reverse AAT AGA ACA GCT CCA GCA GG  

Klebsiella 
pneumoniae 

Foward GGC TGT ACT ACA ACG ATG AC 
931 

Jeong et al. 
2013 Reverse TTG AGC AGG TAA TCC ACT TTG 

Citrobacter freundii 
Forward TGTCGAGCAGATGGATGAGCAT  

508 
Lin et al. 

2007 Reverse ACGGCTGAAGGTTACGGACCGA  

Salmonella sp. 
Forward ACAGTGCTCGTTTACGACCTGAAT  

243 
Lin et al. 

2007 Reverse AGACGACTGGTACTGATCGATAAT  

Serratia 
marcescens 

Foward TGCCTGGAAAGCGGCGATGG 
175 

Joyner et 
al. 2014 Reverse CGCCAGCTCGTCGTTGTGGT 

  
 

A reação de PCR foi realizada em volume final de 25 µL contendo 2 µL de 

tampão de reação (10 mM Tris–HCl, pH 7,5, 1 mM EDTA, pH 8,0), 10 μM de dNTP, 

2,0 a 3,0 mM de MgCl2, 10 mM de cada oligonucleotídeo iniciador, 1 U de Taq DNA, 

e 10 a 20 ηg de DNA template. A reação foi realizada em termociclador convencional 

(Swift maxi- ESCO ®) seguindo o programa: 5 minutos a 95 ºC, seguidos de 35 

ciclos de 30 segundos a 95°C, 45 segundos a 60°C, 2 minutos a 72°C e uma 

extensão adicional de 7 minutos a 72°C. Os tubos de PCR foram mantidos a 4ºC até 

o momento da eletroforese. 

Após otimização, as reações de multiplex variaram apenas nas concentrações 

de MgCl2, sendo a reação 1 (Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter aerogenes), reação 2 (A. baumannii e Shigella sp.) e reação 3 (E. coli e 

H. alvei) com 3,0; 2,5 e 2,0 mM de MgCl2, respectivamente; reação 4 (Klebsiella 

pneumoniae) – 1,5 mM MgCl2; e reações 5 (Citrobacter freundii, Salmonella sp. e 
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Serratia marcescens) e 6 (Stenotrophomonas maltophilia e Pseudomonas 

orizyhabitans) ambas com 2,0 mM MgCl2. 

O DNA das cepas ATCC (Quadro 3) de cada espécie de interesse do estudo 

foi utilizado como controle positivo, água Milli Q esterilizada como controle negativo 

e marcador de 50 pb (pares de base) como padrão de peso molecular. A 

eletroforese dos produtos de amplificação foi realizada em gel de agarose a 2,2% 

em tampão Tris- Borato-EDTA 0,5 X por 1 hora a 60 V, seguida por 1 hora a 80 V. 

Os géis foram visualizados após coloração com brometo de etídeo (0,5 μg/mL), 

fotografados sob transiluminação ultravioleta e capturados com o sistema de 

fotodocumentação GelDoc XR® (BioRad Laboratories).  

 

Quadro 3. Cepas controles utilizadas nos testes de especificidade dos 
oligonucleotídeos iniciadores e na identificação das espécies bacterianas. 

Espécie Cepa controle 
Hafnia alvei ATCC 13337 
Enterobacter aerogenes ATCC 13048 

Acinetobacter baumannii CCT 1432 

Proteus mirabilis LACEN* 

Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 

Pseudomonas oryzihabitans Isolado clínico** 

Escherichia coli ATCC 25922 
Shigella flexneri ATCC 12022 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 
Citrobacter freundii Isolado clínico 
Salmonella sp. LACEN* 
Serratia marcescens ATCC 13380 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 

LACEN*: Laboratório Central de Saúde Pública; Isolado clínico**: amostra anteriormente 
detectadas por Bactray®. 

 

5.5 TESTES DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

      5.5.1 Teste de disco de difusão 

Todos os isolados identificados como espécies de enterobactérias ou de 

BGNNF foram subcultivados em ágar nutriente por 24 horas e submetidos ao teste 

de disco difusão conforme preconizado pelo CLSI (2016). Um inóculo padrão 

contendo 1,5 x 108 UFC/mL (turbidez da escala 0,5 de MacFarland) foi utilizado para 

a semeadura das placas de ágar Müeller-Hinton com o auxílio de um swab estéril. 

Sobre as placas inoculadas foram depositados os discos de antimicrobianos listados 

no Quadro 4. 
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Quadro 4. Antimicrobianos utilizados na determinação do perfil de suscetibilidade das espécies 
identificadas no estudo. 

  
Proteus 
mirabilis 

Escherichia 
coli 

Hafnia alvei 
Acinetobacter 

baumannii 
Pseudomonas 

aeriginosa 

Ceftriaxona 
(CRO) 

X X X X - 

Amoxicilina + 
Clavulanato 
(AMC) 

X X - - - 

Cefepime 
(CPM) 

X X X X X 

Aztreonam 
(ATM) 

X X X - - 

Ceftazidima 
(CAZ) 

X X X X X 

Ciprofloxacino 
(CIP) 

X X X X X 

Ampicilina(AMP) X X - - - 

Gentamicina 
(GEN) 

X X X X X 

Ertapenem 
(ETP) 

X X X - - 

Suftametoxazol 
+ Trimetopima 
(SUT) 

X X X X - 

Cefoxitina 
(CFO) 

X X - - - 

Meropenem 
(MER) 

X X X X X 

Amicanina (AMI) X X X X X 

Imipenem (IMI) X X X X X 

Piperacilina + 
Tazobatam 
(PPT) 

- - X - X 

Ampicilina + 
Sulbactam 
(ASB) 

- - - X - 

PolimixinaB 
(POL) 

- - - - X 

CRO - 30µg, AMC - 20/10 µg, CPM - 30µg, ATM - 30µg, CAZ - 30µg, CIP - 5µg, AMP - 10µg, 

GEN - 10µg, ETP - 10µg, SUT – 1,25/23,75 µg, CFO - 30µg, MER - 10µg, AMI - 10µg, IMI - 

10µg, PPT – 100/10 µg, ASB – 10/10 µg, POL – 300 unidades.  

 

O controle de qualidade do antibiograma foi realizado com as cepas ATCC 

25922 (E. coli) e 27853 (P. aeruginosa). A leitura dos halos de inibição foi realizada 

segundo os critérios do CLSI (2016). 
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5.5.2 Detecção fenotípica de resistência aos antimicrobianos betalactâmicos 

Todos os procedimentos para a detecção fenotípica da resistência aos 

antimicrobianos betalactâmicos foram realizados de acordo com o documento do 

CLSI (2016). 

 

 5.5.2.1 Produção fenotípica de betalactamases cromossômica induzível (AmpC) 

Foi realizada o teste fenotípico de disco aproximação para detecção das 

enterobactérias produtoras de betalactamase do tipo AmpC. Nos documentos 

elaborados pelo CLSI não há padronização de provas referentes à produção desta 

enzima. Os testes fenotípicos disponíveis não estão bem definidos e, habitualmente, 

são realizados em duas etapas: teste de screening (triagem) e teste confirmatório. 

A triagem ocorreu concomitantemente ao antibiograma, logo os micro-

organismos que apresentaram resistência a cefamicina (cefoxitina) foram 

submetidos ao teste confirmatório. 

O processo de crescimento e semeadura dos isolados foi realizado de acordo 

com o descrito no item 5.5.1. O método baseia-se na aproximação (20 mm) dos 

discos de cefoxitina (marcador), com os discos de ceftazidima e ceftriaxona. A 

distorção (achatamento) dos halos de ceftazidima e ceftriaxona, produzida pela 

indução da resistência à cefoxitina, sugere resultado positivo para a produção de 

betalactamase do tipo AmpC induzível. A ausência desse achatamento indica 

resultado negativo para esse fenótipo de resistência (Oplustil et al. 2010). 

 

5.5.2.2 Detecção de ESBL 

Até o momento, o CLSI padronizou a metodologia de detecção fenotípica da 

produção de ESBL somente para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Proteus 

mirabilis. A identificação de ESBL em outros gêneros da família Enterobacteriaceae 

ainda não está definida (CLSI 2016). 

Entretanto as espécies identificadas no estudo como E. coli, P. mirabilis e H. 

alvei, foram submetidas ao teste de detecção da produção de ESBL que ocorreu 

concomitantemente ao teste de disco difusão. 
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Para a identificação de bactérias produtoras de ESBL foram utilizados os 

discos de antimicrobianos amoxicilina + ácido clavulânico – posicionado no centro da 

placa – ceftriaxona, ceftazidima, cefepime e aztreonam, posicionados a uma 

distância de 24 mm, centro a centro, de cada disco, em E. coli e P. mirabilis. Para as 

bactérias identificadas como H. alvei, em decorrência da resistência intrínseca para 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico, foram posicionados no centro da placa o disco de 

Piperacilina + Tazobactam. A presença de halos distorcidos, denominado ―zona 

fantasma‖ confirmou a hiperprodução de betalactamases. 

 

5.5.2.3 Detecção de Carbapenemases 

Para a identificação fenotípica da produção de carbapenemases, foi realizado 

o Teste de Hodge Modificado (THM) para os isolados - triados em disco difusão, 

como resistentes aos carbapenêmicos (ertapenem, meropenem e imipenem). Para a 

realização desse teste, um inóculo de E. coli ATCC 25922 correspondente a escala 

0,5 de McFarland foi preparado e semeado na superfície do ágar Müeller-Hinton, 

conforme procedimento preconizado pelo CLSI (2016). 

A partir disto, no centro da placa foi colocado um disco de meropenem (10 µg) 

nas espécies identificadas como A. baumannii e P. aeruginosa e ertapenem (10 µg) 

para as enterobactérias. Com o auxílio de uma alça bacteriológica, três a cinco 

colônias recém-cultivadas (24h) do isolado teste foram semeados do centro do disco 

do carbapenêmico até a periferia da placa de Petri, de modo a delinear uma linha 

imaginária de 20 a 25 mm, tomando o cuidado para não tocar no disco. Da mesma 

maneira também foi semeada a cepa controle de Klebsiella pneumoniae ATCC 

1705. 

Após a incubação à 35ºC por 16 a 20h, o teste foi considerado positivo 

quando houve crescimento da cepa de E. coli ATCC 25922 no halo de inibição do 

carbapenêmico (distorção do halo de inibição em forma de flecha). A amostra de E. 

coli ATCC é sensível ao betalactâmico, e este crescimento no halo só é possível 

quando o isolado teste produz a enzima que inativa o meropenem/ertapenem, ou 

seja, é carbapenemase-positiva.  

 

5.6 DETECÇÃO DE GENES DE RESISTÊNCIA AOS BETALACTÂMICOS 

5.6.1 Extração de DNA plasmidial 
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A extração do DNA plasmidial foi realizada seguindo as instruções do 

fabricante para o kit FLEXIPREP Pharmacia ®. Dez μL do isolado contendo o 

plasmídeo de interesse foi inoculado em 5 mL de água peptonada (1%) e incubados 

a 37ºC por 24 horas sob agitação de 150 rpm. Posteriormente, uma alíquota de 1,5 

mL foi centrifugada a 13000 rpm em tubos de plástico de 1,5 mL por 30 segundos; o 

processo foi repetido três vezes. 

O sedimento foi ressuspenso em 200 μL de solução I (Tris-HCL pH 7,5 100 

mM; EDTA 10 mM; RNAse I 400 µg/mL), homogeneizado e adicionado 200 μL de 

solução II (NaOH 0,2M; duodecil sulfato de sódio 1%). O material foi misturado por 

inversão do tubo durante 5 minutos e adicionado 200 μL de solução III (Acetato de 

sódio 3M; Ácido acético 2M), homogeneizado suavemente por inversão durante 5 

minutos e centrifugado a 13.000 rpm por 5 minutos. 

O sedimento, correspondente ao DNA cromossomal foi descartado e o 

sobrenadante, contendo o DNA plasmidial foi transferido para outro tubo. O DNA 

plasmidial foi precipitado pela adição de 420 μL de álcool isopropílico e após 

homogeneização no vórtex foi colocado em repouso por 10 minutos à temperatura 

ambiente. Em seguida, foi centrifugado por 10 minutos a 13.000 rpm, sendo o 

sobrenadante desprezado e o precipitado deixado secar à temperatura ambiente.  

O precipitado foi ressuspenso em 50 μL de água destilada estéril, mantido em 

congelamento (-20ºC) até a análise, onde foi utilizado como template para as 

reações moleculares seguintes. 

 

 

      5.6.2 PCR monoplex para detecção dos genes de resistência aos 

betalactâmicos 

Para a identificação dos bastonetes Gram negativos produtores de enzimas 

betalactamases foi utilizada a técnica de PCR convencional. Os oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados nas reações de PCR foram desenhados e gentilmente cedidos 

pela Profª. Drª. Lilian Carla Carneiro e estão listados no quadro 5.  
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Quadro 5. Oligonucelotídeos iniciadores que foram utilizados nas reações de PCR 

para a detecção de bactérias produtoras de betalactamases.   

Tipo de 
Betalactama

se 
Sequência  (5'→3') 

Tamanho do 
Amplicon 

(pb) 

blaNDM 
Forward CGGCCGCGTGCTGGTG 

182 
Reverse GGCATAAGTCGCAATCCC 

blaGIM 
Forward CGGTGGTAACGGCGCAGTG 

149 
Reverse TGCCCTGCTGCGTAACATCG 

blaSIM 
Forward GCACCACCGGCAAGCGC 

156 
Reverse TGTCCTGGCTGGCGAACGA 

blaCMY 
Forward GGATTAGGCTGGGAGATG 

158 
Reverse CCAGTGGAGCCCGTTTTATGC 

blaSPM 
Forward CGAAAATGCTTGATGGGACCG 

147 
Reverse CACCCGTGCCGTCCAAATG 

blaSME 
Forward GGCGGCTGCTGTTTTAGAGAGG 

184 
Reverse TGCAGCAGAAGCCATATCACCTAAT 

blaCTX 
Forward CTGAGCTTAGCGCGGCCG 

189 
Reverse AATGGCGGTGTTTAACGTCGG 

blaSHV 
Forward ATCTGGTGGACTACTCGCCGGT 

144 
Reverse TCAATCCTGCGGGGCCG 

blaCTX-M 
Forward GCGGCAGTCGGGAGGCA 

132 
Reverse TTCAGCACCGCGGCCG 

blaTEM 
Forward TCCGTGTCGCCCTTATTCCC 

165 
Reverse CGGGGCGAAAACTCTCAAGG 

blaDHA 
Forward GCGGGCGAATTGCTGCAT 

183 
Reverse TGGGTGCCGGGGTAGCG 

blaIMP 
Forward CCAGCGTACGGCCCACAGA 

138 
Reverse GGTGATGGCTGTTGCGGCA 

blaVIM Forward GTTATGCCGCACCCACCCC 
194 

Reverse ACCAAACACCATCGGCAATCTG 
blaOXA Forward GGCAGCGGGTTCCCTTGTC 

171 
Reverse CGATAATGGGCTGCAGCGG 

blaKPC Forward GGCGGCTCCATCGGTGTG 
155 

Reverse GTGTCCAGCAAGCCGGCCT 
 

Os DNAs plasmidiais extraídos das amostras foram testados para todos os 

genes descritos acima, excetuando-se o gene blaSIM. Para este último foi utilizado 

DNA cromossomal, em decorrência do desenho de seu oligonucleotídeo iniciador. 

A reação de PCR foi realizada em volume final de 25 µL contendo 2 µL de 

tampão de reação (10 mM Tris–HCl, pH 7,5, 1 mM EDTA, pH 8,0), 10 μM de dNTP, 

2,5 mM de MgCl2, 10 mM de cada oligonucleotídeo iniciador, 1 U de Taq DNA, e 10 

a 20 ηg de DNA template. A reação foi realizada em termociclador convencional 

(Swift maxi- ESCO ®) seguindo o programa: 5 minutos a 94 ºC, seguidos de 35 

ciclos de 30 segundos a 94°C, 45 segundos a 60°C, 2 minutos a 72°C e uma 
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extensão adicional de 7 minutos a 72°C. Os tubos de PCR foram mantidos a 4ºC até 

o momento da eletroforese. 

Os produtos das reações de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose a 2%, em tampão Tris- Borato-EDTA 0,5 X por 1 hora a 100 V e marcador 

de 50 pb (pares de base) como padrão de peso molecular. Os géis foram 

visualizados após coloração com brometo de etídeo (0,5 μg/mL), fotografados sob 

transiluminação ultravioleta e capturados com o sistema de fotodocumentação 

GelDoc XRS® (BioRad Laboratories). 

 

 

5.7 ANÁLISE DO POLIMORFISMO DO DNA CROMOSSÔMICO POR 

ELETROFORESE EM GEL EM CAMPO PULSADO (PFGE) 

O perfil de macrorrestrição do DNA cromossômico dos isolados identificados 

como Proteus mirabilis, E. coli e A. baumannii foi determinado pela técnica de PFGE, 

após digestão do cromossomo bacteriano com a endonuclease de restrição XbaI 

com modificações (Ribot et al. 2006, Seifert et al. 2005).    

Foi semeada uma colônia de cada isolado em Tryptic Soy Agar (TSA) e após 

16h de incubação, as colônias foram transferidas com o auxílio de um swab 

umedecido em tampão de suspensão TE (100 mM Tris, 100 mM EDTA pH 8.0), para 

tubos esterilizados contendo 2 mL do tampão de suspensão TE e então ajustada a 

concentração para OD 1,3 - 1,4 a 610 nm em espectrofotômetro.  

Em seguida foram transferidos para um eppendorf, 200 μL da suspensão de 

bactérias juntamente com 10μL de Proteinase K (20mg/ mL – estoque) e 200 μL de 

agarose de corrida (agarose running gel 1,0% e 1,0% SDS) em Tampão TE (10 mM 

Tris, 1 mM EDTA pH 8.0) para formação de pequenos blocos de gel (plugs) 

contendo o DNA cromossômico.  

Os plugs foram transferidos para tubos Falcon de 15 mL contendo 2,5 mL de 

tampão de lise (50 mM Tris, 50 mM EDTA pH 8,0; 1,0% sarcosil; 0,1 mg/mL 

proteinase K) e incubados a 54ºC, para os isolados de P. mirabilis e E. coli, e 55ºC 

para os isolados de A. baumannii por um período de duas horas em banho maria 

(BM). Após esse período, o tampão de lise foi desprezado e os blocos de gel foram 

lavados três vezes com 10mL-15mL de água Milli Q esterilizada pré-aquecida a 50oC 

em BM com agitação por 10-15´/50ºC e lavados quatro vezes com 10mL de tampão 
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TE (10 mMTris, 1 mM EDTA, pH 8.0) esterilizado e pré-aquecido a 50ºC em BM com 

agitação por 10-15´/50oC. Em seguida os plugs foram estocados em tampão TE sob 

refrigeração. 

Para cada isolado, o DNA contido no bloco de gel foi digerido com 2 μL 

(40U/μL) da enzima XbaI (Invitrogen, EUA) em água destilada e incubado a 37ºC, 

overnight, em BM. A eletroforese em campo pulsado foi realizada em gel de agarose 

a 1,0% em solução tampão Tris-Ácido Bórico-EDTA 0,5X (Tris 90 mM, ácido bórico 

90 mM e EDTA 2 mM) no sistema CHEF DRII (Bio-RadLaboratories, CA, EUA). Para 

a resolução dos fragmentos de restrição foi utilizado corrente alternando com 

intervalos de pulso de 2,2 a 54,2 segundos a 6 V/cm e temperatura de 14,0ºC por 19 

horas.  

Após a eletroforese, os géis foram corados com brometo de etídeo (1 µg/mL) 

por vinte minutos e visualizados sob luz UV em transiluminador e capturados com o 

sistema Molecular ImagerGelDoc XR (Bio-Rad®). Adicionalmente, os géis de PFGE 

foram utilizados como imagens preto e branco, invertidas de oito bits e processados 

pelo programa BioNumerics (versão 5.0; AppliedMaths, Ghent, Belgium). A 

construção do dendrograma para avaliar a relação genética entre as cepas foi 

realizada utilizando o coeficiente de similaridade de Dice (Dice, 1945), baseado na 

posição e presença das bandas e no algoritmo de análise filogenética UPGMA 

(Unweighted Pair-Groups Method) através de agrupamentos por médias não 

ponderadas (Sneath & Sokal, 1973). Os parâmetros de otimização e tolerância 

foram utilizados com os respectivos valores, 0.9 e 1.4%. Cada cluster foi definido 

como um grupamento de perfis (n ≥ 2) apresentando um coeficiente de similaridade 

acima de 80% (Carriço et al. 2005). 

 

A metodologia utilizada no estudo, desde a coleta até análise do perfil de 

macrorrestrição do DNA cromossômico, foi realizada de acordo com o fluxograma 

abaixo (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma da metodologia aplicada para o isolamento e caracterização dos BGN isolados 

de pacientes e ambiente de uma UTI de um hospital escola do município de Goiânia. 

 

 

5.8 ANÁLISE DE DADOS 

Para elaboração da estatística descritiva e apresentação das frequências 

encontradas (microrganismo isolado, perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos e 

genes de resistência aos betalactâmicos) e análises foram utilizados o programa 
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Microsoft Office Excel 2013 e o Software SAS (SAS Instittute Inc., USA).  O Teste do 

Qui-Quadrado e Exato de Fisher foram utllizados para comparar a frequência do 

micro-organismo isolado entre os diversos tipos de coletas realizadas.  Inicialmente, 

a frequência do micro-organismo isolado foi comparada a todas amostras coletadas 

tanto de paciente quanto do ambiente. Posteriormente, a comparação foi realizada 

apenas para as amostras coletadas do ambiente. Nivel de significância de 5,0% (p < 

0,05) foram considerados para todos os testes. 

 

5.9 ASPECTOS ÉTICOS 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Regional do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) sob o processo de nº 

006/2010 (Anexo 1). O termo de consentimento livre e esclarecido, por escrito, foi 

obtido de cada paciente participante ou responsável legal pelo mesmo (Anexo 2). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BGN 

Foram obtidos 526 swabs provenientes de 134 (25,5%) pacientes e 392 (74,5%) 

de ambiente da UTI (figura 2). Destes, foi possível isolar 291 BGN (55,3%), sendo 

45,4% (178/392) de ambiente e 84,32% (113/134) de pacientes (Figura 2). 

  

Figura 2. Fluxograma dos resultados obtidos no isolamento de BGN.  

 

Após a verificação da especificidade dos oligonucleotídeos do estudo, para os 

quais houve amplificação da banda correspondente à sua espécie bacteriana e não 

BGN 

BGN 

BGN 

BGN 

BGN 

BGN 

46 BGN 
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houveram reações cruzadas entre eles, a identificação das espécies foi realizada 

pela técnica de PCR multiplex (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Reação de PCR multiplex para identificação dos isolados 

de H. alvei e E. coli.  

Coluna 1 – controle positivo de E. coli (ATCC 25922) – 101pb, e H. 

alvei (ATCC 13337) - 393 pb; colunas 2, 6, 7, 10, 14 – amostras de H. 

alvei; colunas 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 – amostras negativas para H. 

alvei e E. coli; coluna 15 – controle negativo da reação; coluna 16 – 

marcador de peso molecular de 50pb. 

 

As espécies de BGN identificadas foram H. alvei (36,77%), A. baumannii 

(26,8%), P. mirabilis (7,6%), P. aeruginosa (2,41%) e E. coli (1,72%).  H. alvei foi o 

BGN mais isolado do ambiente (39,9%) e A. baumannii foi o BGN mais isolado dos 

swabs coletados de pacientes (34,5%) (tabela 1). Dos 291 BGN isolados, 72 (24,7%) 

não foram identificados pela técnica utilizada no estudo.  

Para a comparação das espécies de BGN identificadas em relação as 

amostras coetadas de paciente e ambiente obteve-se valor de p = 0,0001 para os 

isolados de P. mirabilis, H. alvei e A. baumannii. Posteriormente, analisando apenas 

as sete superfícies ambientais em relação às espécies de BGN isoladas, nivel de 

significância foi encontrado somente para H. alvei (p = 0,0179). As demais análises 

tiveram p > 0,05. 

 

 

  1   2    3    4    5    6   7    8   9  10  11 12  13  14  15 16 

393 pb 
 

101pb 
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Tabela 1: BGN identificados em amostras, coletadas entre dezembro de 2012 e junho de 2014, de pacientes e ambiente de uma UTI de um 

hospital escola de Goiânia – GO 

Coleta 

Total 

swabs 

coletados 

 Total 

BGN 

isolados 

 

Micro-organimos identificados e número de isolados  

E. coli P. mirabilis H. alvei 

A. 

baumannii P. aeruginosa NIT 

Paciente 134 113 3 12 36 39 5 18 

Grade 96 46 1 4 12 7 1 21 

Bandeja 82 28 0  1 16 6 0 5 

Suporte de Soro 96 29 0 1 8 10 0 10 

Maçaneta 36 16 0 2 6 3 0 5 

Ralo 36 34 1 1 17 5 1 9 

Monitor 10 9 0 0 4 3 0 2 

Torneira 36 16 0 1 8 5 0 2 

Total 526 291 5 22 107 78 7 72 

*
n= n° de swabs coletados; NIT: BGN isolados não identificados pela técnica de PCR multiplex utilizada no estudo. 
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6.2 PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

Os perfis de suscetibilidade antimicrobiana dos isolados de E. coli, Proteus 

mirabilis, H. alvei, A. baumannii e P. aeruginosa, encontram-se nas tabelas 2, 3, 4 e 

5, respectivamente. Os isolados que apresentaram suscetibilidade intermediária a 

qualquer antimicrobiano foram classificados como resistentes. 

 

Tabela 2. Perfil de suscetibilidade antimicrobiana dos isolados de E. coli e P. 
mirabilis provenientes da UTI de um hospital escola de Goiânia, GO. 

Antimicrobianos 

testados 

Resistência E. coli 

(n=5) 

Resistência P. mirabilis 

(n=22) 

N° % N° % 

AMP 4 80,0 15 68,1 

AMP 4 80,0 15 68,1 

ATM 4 80,0 14 63,6 

CAZ 4 80,0 14 63,6 

CRO 4 80,0 14 63,6 

ATM 4 80,0 14 63,6 

CPM 4 80,0 12 54,5 

AMC 3 60,0 12 54,5 

SUT 3 60,0 11 50,0 

CFO 2 40,0 14 63,6 

MER 1 20,0 14 63,6 

IMI 1 20,0 13 59,1 

ETP 1 20,0 10 45,4 

GEN 1 20,0 6 27,3 

 CIP 0 0,0 6 27,3 

 CIP 0 0,0 6 27,3 

AMI 0 0,0 2 9,1 

AMI- amicacina; CIP- ciprofloxacino; GEN- gentamicina; ERT- ertapenem; IMI- imipenem; MER- 

meropenem; CFO- cefoxitina; SUT- sulfametoxazol + trimetoprima; AMC- amoxicilina + clavulanato; 

CPM- cefepime; ATM- aztreonam; CAZ- ceftazidima; CRO- ceftriaxona; AMP- ampicilina. 
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Para as enterobactérias da tabela 3, excetuando os aminoglicosídeos e 

quinolonas (E. coli), houve uma considerável resistência às classes de 

antimicrobianos disponíveis e de uso na terapêutica clínica. 

Em relação a H. alvei, tanto as cepas isoladas nas amostras de origem 

ambiental e de pacientes apresentaram resistência elevada principalmente para as 

cefalosporinas (CRO: 24,3%; CAZ: 18,7%; CPM: 17,7%), monobactâmicos (ATM: 

24,3%) e sulfonamidas (SUT: 18,7%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Perfil de suscetibilidade antimicrobiana dos isolados de H. 

alvei provenientes da UTI de um hospital escola de Goiânia, GO. 

Antimicrobianos testados 
Resistência 

N° % 

CRO 26 24,3 

ATM 26 24,3 

CAZ 20 18,7 

SUT 20 18,7 

CPM 19 17,7 

ETP 14 13,1 

GEN 12 11,2 

PPT 11 10,3 

IMI 10 9,3 

CIP 7 6,5 

MER 7 6,5 

AMI 4 3,7 

AMI- amicacina; MER- meropenem; CIP- ciprofloxacino; IMI- imipenem; 

PPT- piperacilina + tazobactam; GEN- gentamicina; ERT- ertapenem; 

CPM- cefepime; CAZ- ceftazidima; ATM- aztreonam; CRO- ceftriaxona. 

 

Para os isolados de BGNNF, em A. baumannii foi detectado uma considerável 

resistência às cefalosporinas (CAZ: 21,8%; CRO: 19,2%; CPM: 17,9%), seguida 

pelos carbapenêmicos (IMI: 23,1%; MER: 10,3%) (Tabela 4).  
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Tabela 4. Perfil de suscetibilidade antimicrobiana dos isolados de A. 

baumannii provenientes da UTI de um hospital escola de Goiânia, GO. 

Antimicrobianos testados 
Resistência 

N° % 

IMI 18 23,1 

CAZ 17 21,8 

CRO 15 19,2 

CPM 14 17,9 

SUT 11 14,1 

ASB 10 12,8 

GEN 9 11,5 

MER 8 10,3 

CIP 7 9,0 

AMI 2 2,6 

AMI- amicacina; CIP- ciprofloxacino; MER- meropenem; GEN- 

gentamicina; ASB- ampicilina + sulbactam; SUT- sulfametoxazol + 

trimetoprima; CPM- cefepime; CRO- ceftriaxona; CAZ- ceftazidima; IMI- 

imipenem. 

 

Já as P. aeruginosa apresentaram baixa resistência antimicrobiana, 

excetuando-se o cefepime (28,6%) e imipenem (42,8%) (tabela 5). 
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Tabela 5. Perfil de suscetibilidade antimicrobiana dos isolados de P. 

aeruginosa provenientes da UTI de um hospital escola de Goiânia, GO. 

Antimicrobianos testados 
Resistência 

N° % 

IMI 3 42,8 

CPM 2 28,6 

PPT 1 14,3 

POL 1 14,3 

CIP 1 14,3 

MER 1 14,3 

CAZ 1 14,3 

AMI 0 0,0 

GEN 0 0,0 

GEN- gentamicina; AMI- amicacina; PPT- piperacilina + tazobactam; 

POL- polimixina B; CIP- ciprofloxacino; MER- meropenem; CAZ- 

ceftazidima; CPM- cefepime; IMI- imipenem. 

 

Das amostras identificadas,  23,2% (51/219) foram classificadas como MDR. 

Destas,  41,1% (21/51) eram H. alvei; 27,4% (14/51) P. mirabilis; 21,5% (11/51) A. 

baumannii; 7,8% (4/51)  E. coli e 1,9% (1/51) P. aeruginosa. Em 15,6% (8/51) dos 

isolados foi verificado a formação de uma zona fantasma (―Ghost Zone‖) entre os 

discos de qualquer uma das drogas betalactâmicas (figura 4), confirmando 

resistência fenotípica do tipo ESBL. Dentre os isolados ESBL positivos, observou-se 

a prevalência de 40,0% em E. coli (2/5); 9,1% (2/22) em P. mirabilis e  3,7% (4/107) 

em H. alvei. 
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Figura 4. Antibiograma de um isolado de E. coli 
identificado no estudo juntamente com o teste 
fenotípico para a detecção da produção de ESBL. 
Seta branca indica hiperprodução de betalactamase 
(―Ghost zone‖). 

 

Para os 24 (11,0%) isolados que apresentaram resistência aos 

carbapenêmicos (meropenem, imipenem e ertapenem), foi realizado o teste 

fenotípico para detecção de carbapenemase – Teste de Hodge Modificado (figura 5). 

Destes, 41,6% (10/24) foram capazes de promover a distorção do halo de inibição 

em forma de flecha, indicando a produção de carbapenemase, sendo 29,2% (7/24) 

P. mirabilis, 8,3% (2/24) H. alvei e 4,2% (1/24) E. coli. Contudo, considerando que 

somente as enterobactérias identificadas do estudo (134) é que foram submetidas 

ao THM, a prevalência de produção de carbapenemases foi de 7,46% (10/134). 
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Figura 5. Teste de Hodge modificado. Seta 

branca indicando produção de carbapenemase 

através da distorção do halo de inibição em 

forma de flecha. 

 Controle positivo – Klebsiella pneumoniae 

ATCC BAA 1705, Amostras analisadas – 

Proteus mirabilis 222 e 227, e E. coli 272.  

 

Para os 59,2% (16/27) isolados de E. coli  e P. mirabilis resistentes à 

cefoxitina foi realizado um teste fenotípico para detecção da produção de 

betalactamase do tipo AmpC. A presença de achatamento do halo é sugestivo de 

confirmação do método (detalhe figura 6), sendo observado em 3 amostras 

identificadas como P. mirabilis. 

Destes 16 isolados resistentes à cefoxitina, 50,0% (8/16) apresentaram 

expressão concomitante de produção de carbapenemase e AmpC induzível. Destas, 

7 são P. mirabilis  e 1 E. coli. 
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Figura 6. Teste fenotípico para detecção de 

bactérias produtoras de betalactamases do tipo 

AmpC induzível. Setas brancas indicando 

achatamento dos halos de ceftazidima (CAZ) e 

ceftriaxoma (CRO), sugerindo resultado 

positivo para a produção de AmpC induzível. 

 

6.3 GENES DE RESISTÊNCIA AOS BETALACTÂMICOS 

Todos os 51 isolados, 28 (54,9%) provenientes de ambiente e 23 (45,1%) de 

pacientes, que apresentaram resistência aos antimicrobianos betalactâmicos foram 

submetidos à detecção dos genes de resistência aos betalactâmicos (gráfico 2). 

Os genes de maior prevalência foram blaSHV (35,7%), blaGIM (33,3%), blaOXA, 

blaSME (ambos 31,4%) e blaTEM (27,5%). Quarenta (78,43%) isolados foram 

identificados com mais de um gene de resistência. Onze isolados apresentaram 2 

genes; sete, 3 genes; quatorze, 4 genes; seis, 5 genes; e dois com 6 genes. A 

frequência de associação dos genes de resistência não pôde ser mensurada, em 

decorrência das inúmeras combinações entre eles. 

CRO 

CAZ 

CFO 

CFO 
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Gráfico 1. Prevalência de genes de resistência aos betalactâmicos dos BGN isolados 
de uma UTI de um hospital escola de Goiânia, GO. 

 

Para os isolados de ambiente, os genes de resistência mais prevalentes para 

o grupo de carbapenemase foram blaGIM (39,3%), blaSME (35,7%) e blaKPC (14,3%), e 

para as ESBL o gene blaSHV com 39,3%  de prevalência. Para os isolados de 

paciente, os genes de resistência mais prevalentes para a produção de ESBL foi o 

blaSHV com 43,5%, e do grupo carbapenemase –blaOXA (39,1%), blaGIM (34,8%) e 

blaKPC (13,0%) (Tabela 6).  
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Tabela 6. Genes de resistência de maior prevalência para amostras de 

ambiente e pacientes de uma UTI de um hospital escola de Goiânia-GO. 

  Gene de 
Resistência aos 
betalactâmicos 

Ambiente 
(n=28) 

Paciente 
(n=23) 

ESBL 
 

blaSHV 39,3% 43,5% 

blaTEM 28,6% 26,1% 

AmpC blaCMY 10,7% 21,7% 

Carbapenemase blaGIM 39,3% 34,8% 

blaSME 35,7% 26,1% 

blaOXA 25,0% 39,1% 

blaSPM 25,0% 17,4% 

blaSIM 14,3% 30,4% 

 blaKPC 14,3% 13,0% 

 

 

6.4 ANÁLISE DOS PERFIS DE MACRORRESTRIÇÃO PARA P. mirabilis, E. coli e 

A. baumannii 

Todas as E. coli identificadas (5) foram tipadas utilizando a enzima XbaI. A 

figura 7 mostra o dendrograma construído com base nos perfis de macrorrestrição 

obtidos.   

Dentre os isolados de E. coli, observamos a presença de um clone, no ano de 

2014, envolvendo pacientes de leitos diferentes. As demais bactérias não 

apresentaram correlação genética entre si.  
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Figura 7. Dendrograma resultante da análise da comparação dos perfis de restrição das E. coli 

isoladas da UTI de um hospital escola de Goiânia.  

Dentre os P. mirabilis, 90,1% foram tipáveis pela enzima XbaI. Dois isolados 

foram considerados não-tipáveis (NT) pelo PFGE usando a enzima XbaI. A figura 8 

mostra o dendrograma construído com base nos perfis de macrorrestrição obtidos.   

A análise dos 20 isolados revelou três diferentes clones.  Para melhor 

descrição, os clones foram designados com letras em caixa alta – A, B e C. Os 

clones A e C agruparam dois isolados e o clone B, três isolados. Os dois primeiros 

envolveram cepas de pacientes e ambiente, enquanto o clone C envolveu somente 

pacientes de leitos diferentes. As demais cepas não apresentaram semelhança com 

nenhum dos clones analisados. 

 

Figura 8. Dendrograma resultante da análise da comparação dos perfis de restrição dos P. mirabilis 

isolados da UTI de um hospital escola de Goiânia.  

 

A 
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Dos 78 A. baumannii, 68 (87,2%) foram tipados pelo PFGE, utilizando a 

enzima XbaI. Dez isolados foram considerados não-tipáveis (NT) pelo PFGE usando 

essa enzima. A figura 9 mostra o dendrograma construído com base nos perfis de 

macrorrestrição obtidos.  Dos isolados tipados, 28 foram provenientes de paciente e 

40 de ambiente, sendo a maioria deles obtidos de amostras coletadas em 2013, 

havendo apenas isolados pontuais no ano de 2014. 
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Figura 9. Dendrograma resultante da análise da comparação dos perfis de restrição dos A. baumannii 

isolados da UTI de um hospital escola de Goiânia.  
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         A análise dos 68 isolados revelou 6 diferentes grupos (ou clusters). Para 

melhor descrição, os clusters foram designados com letras em caixa alta – A a F. 

Dentro dos clusters observamos isolados com o mesmo perfil genético recuperados 

de diferentes pacientes e fômites da UTI médica. O cluster A foi o mais prevalente, 

agrupando 43 cepas diferentes. Nele estavam envolvidas bactérias de todas as 

superfícies analisadas (bandeja, torneira, ralo, maçaneta, monitor, suporte de soro e 

grade da cama), com 22 dos 40 isolados de ambiente, e de pacientes alocados em 

todos os seis leitos, com 21 dos 28 isolados de pacientes.  

O clone B, com 3 isolados, envolveu apenas cepas de ambiente, mas dos 

dois anos de coleta. O cluster C agrupou 3 cepas oriundas de paciente e ambiente 

(bandeja) de leitos diferentes, nos 2 anos de coleta. Os clones D e E envolveram, 

cada um, 2 isolados de ambiente de leitos diferentes e anos de coleta diferentes.   

O clone F, foi detectado em paciente e a sua respectiva bandeja, coletados na 

mesma data. As demais cepas não apresentaram semelhança com nenhum dos 

clones/clusters analisados. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Os BGN compreendem espécies comumente identificadas em hospitais e a 

capacidade dessas bactérias sobreviverem em superfícies ambientais por longos 

períodos de tempo, associada aos seus diversos fatores de virulência faz delas 

importantes patógenos causadores de processos infecciosos no ambiente hospitalar, 

como as UTIs. A prevalência total de colonização/contaminação por BGN no 

presente estudo foi de 55,3%, sendo 45,4% (178/392) em ambiente e 84,32% 

(113/134) em pacientes. A elevada prevalência observada pode ser justificada pela 

possível contaminação cruzada e insuficiente controle microbiológico local (Cardoso 

& Reis 2016). 

 A taxa de contaminação do ambiente da UTI de 45,4% sugere um controle 

ineficiente de infecção pela limpeza do local, em um nível bastante distante do que 

seria seguro tanto para os pacientes, quanto para os profissionais de saúde de uma 

UTI hospitalar. A observação de contaminação nas superfícies envolvidas em 

contato das mãos, analisadas no presente estudo, sugere o potencial das mãos dos 

profissionais de saúde como fontes de disseminação de importantes patógenos 

como E. coli, P. mirabilis, H. alvei, A. baumannii e P. aeruginosa.  

Corrêa et al. (2013) objetivaram em seu estudo avaliar a população 

bacteriana em torneiras da UTI de um hospital de Volta Redonda, e detectaram a 

prevalência de contaminação por enterobactérias de 42,2% e de 17,0% de BGNNF. 

Pereira (2015) em um estudo transversal com amostras coletadas em cinco 

salas de curativos com atendimento a portadores de feridas crônicas, na rede de 

atenção à saúde primária do Sistema Único de Saúde de Goiânia-GO, detectaram 

prevalência de 40,0% de BGN em colchão da maca e mesa de mayo, e de 25,0% 

em suporte para pernas, representando fator de risco até mesmo ao trabalhador que 

realiza os procedimentos de curativo. 

Cardoso & Reis (2016) avaliaram a contaminação de superfícies inanimadas 

(bandejas, camas e equipos de soro) na mesma UTI do presente estudo, com 

coletas realizadas entre 2003-2004, obtendo a prevalência de 42,6% de BGN. A 

espécie P. aeruginosa foi observada em 21,9% do total coletado, sendo a superfície 

das camas de maior prevalência (24,4%) entre os BGN identificados. Da Silva et al. 
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(2016), em sua pesquida com bacilos Gram negativos em torneiras de um hospital 

privado de Volta Redonda-RJ, detectaram a prevalência de 67,0% de seus isolados 

como BGNNF e 21,0% de enterobactérias. 

A prevalência de colonização por bastonetes Gram negativos de superfícies 

da UTI analisada de 45,4% (178/392) detectada no presente estudo, foi superior ao 

observado por Toufen Jr. et al. (2003) em uma UTI de um hospital escola terciário 

que encontraram a taxa de 33,8% de colonização por enterobactérias em amostras 

de pacientes. Khan et al. (2015), em uma investigação sobre prevalência de 

contaminação de bastonetes Gram negativos em dispositivos eletrônicos portáteis 

(celulares) de médicos de um hospital de Michigan, observou a prevalência de 

21,7% nas capas e 20,8% nas telas dos aparelhos. 

Em um estudo realizado por Umar et al. (2015), ao analisar 

microbiologicamente as amostras de superfícies inanimadas de uma instituição 

odontológica da Índia, como cadeiras, equipamentos de laboratório, alças de luz, 

laptops, canetas, telefones celulares, observaram crescimento bacteriano em 40,0% 

de suas amostras, sendo 23,0% de BGN. As espécies mais isoladas foram K. 

pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli e espécies de Citrobacter e  Enterobacter. Neste 

estudo, as alças de luz e cadeiras apresentaram maior prevalência de 

contaminação, seguida pelos equipamentos de laboratório. Esse fato, pode ser 

decorrente ao contato direto entre pacientes e esses materiais, visto que os 

equipamentos de laboratório possuem uma vigilância e assepsia mais rigorosa, 

sendo obrigatória sua realização no término de cada atendimento. 

Diante dos estudos existentes na literatura quanto às taxas de contaminação / 

colonização de superfícies referentes ao ambiente da UTI, podemos observar que as 

prevalências encontradas variam bastante. Esse fato tem como uma possível 

justificativa a falta de uma metodologia padronizada para a coleta das amostras 

nesses tipos de superfícies, o que pode subestimar ou superestimar o resultado da 

prevalência dos BGN dentre outros micro-organismos. Isso resulta em uma limitação 

da comparabilidade mais precisa dos dados da literatura. O fato é que o ambiente 

hospitalar representa um importante reservatório de disseminação de bactérias em 

UTI e evidencia a necessidade de limpeza constante e eficiente do ambiente 

hospitalar, com enfoque no controle microbiológico, e conscientização dos 

profissionais de saúde, que os objetos que utilizam, e provavelmente suas mãos, 
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não atuem como fômites de micro-organismo patogênicos (Casey et al. 2010, Davies 

& Davies 2010). 

Os membros da família Enterobacteriaceae que são patogênicos podem 

causar infecções potencialmente fatais em humanos, como infecções 

gastrointestinais, septicemia, pneumonia, meningites, peritonites e infecções do trato 

urinário (Nordmann et al. 2011a). As enterobactérias estão frequentemente 

associadas a infecções oportunistas, além de possuírem grande capacidade de 

aquisição e transferências de genes de resistência antimicrobiana (por meio de 

transposons e plasmídeos). Essas características unidas a elevadas taxas de 

prevalência de colonização em pacientes constituem um grave problema de saúde 

pública, pelos riscos da colonização evoluir para um processo infeccioso 

(Swaminathan et al. 2013). 

A Hafnia alvei foi a bactéria mais isolada no presente estudo, dentre os BGN 

identificados pela técnica utilizada, com prevalência de 36,8%, sendo 31,8% 

(36/113) dos BGN identificados em pacientes e 39,9% (71/178) no ambiente da UTI. 

Os estudos sobre a H. alvei em amostras clínicas e em superfícies ambientais 

de instituições de saúde ainda são escassos na literatura. Contudo, no estudo de 

Cardoso & Reis (2016) sobre contaminação de superfícies inanimadas (bandejas, 

camas e equipos de soro) na mesma UTI do presente estudo, foi detectado a 

prevalência de 2,5% de H. alvei em isolados provenientes das camas, sendo 

encontrada apenas nesse local. Essa prevalência foi bem inferior ao detectada no 

presente estudo, onde obtivemos 34,8% de H. alvei dos BGN identificados 

provenientes da grade da cama.  

A H. alvei é uma espécie que faz parte da microbiota normal do intestino de 

indivíduos saudáveis, apresenta patogenicidade limitada nos seres humanos, porém 

apresenta risco de infecções nosocomiais graves em decorrência do estado de 

imunocomprometimento que os pacientes se encontram no ambiente de UTIs (Savini 

et al. 2008). Prado (2002) em estudos realizados na mesma cidade (Goiânia-GO), 

sobre a prevalência de enterobactérias isoladas em baratas (Periplaneta americana), 

coletadas no hospital da Santa Casa de Misericordia, encontraram 12,0% de H. 

alvei.  O estudo de Prado pôde relacionar a espécie como uma bactéria ambiental, 

apresentando importância como reservatório de genes de resistência, podendo 

persistir e ser disseminada no ambiente hospitalar. O fato de a Hafnia alvei ter 



72 
 

característica ambiental também foi verificado no presente estudo e confirmado 

através de teste de Fisher (p= 0,0179), de acordo com a significância da espécie 

bacteriana em amostras de ambiente. 

A espécie E. coli apresentou uma prevalência de 1,71% no presente estudo, 

sendo isoladas de paciente e ambiente, bactéria a qual, apesar de ser comum no 

trato gastrointestinal de humanos, pode representar risco aos pacientes internados 

em UTIs. Prevalências superiores puderam ser observadas na literatura. Chen et al. 

(2014), em um estudo sobre contaminação de um hospital em Taipei, Taiwan, 

detectou a prevalência de 5,1% em prontuários médicos da enfermaria, e 11,2% de 

UTI, fato justificado pelo frequente manuseio das equipes médicas e da enfermaria. 

Quanto ao P. mirabilis, o estudo obteve a prevalência de 7,6% dos BGN 

isolados de ambiente e paciente. Os valores se assemelham ao estudo de Paula 

(2013) com 4,4%, que realizou um estudo do perfil microbiológico da cavidade nasal 

de trabalhadores do setor de emergências e urgência de Jataí-GO. Baptista et al. 

(2015) em um estudo sobre a diversidade de bactérias ambientais e de pacientes do 

Hospital Geral de Palmas (TO) observou a prevalência de 2,1% da espécie P. 

mirabilis, estando presente em amostras coletadas da mangueira da sonda 

nasogástrica localizada na UTI, e da Silva et al. (2016) com 3,0% em amostras 

oriundas da torneira de uma UTI de um hospital de Volta Redonda-RJ. Apesar de 

serem amostras de origem divergentes, a comparação e prevalências evidenciam a 

realidade sobre a colonização deste micro-organismo em unidades de saúde e sua 

rede assistencial, estando presentes em isolados de paciente e ambiente hospitalar. 

A. baumannii é um microrganismo comumente isolado de amostras clínicas e 

de ambiente hospitalar, podendo ser disseminados por contato direto ou indireto. É 

um importante patógeno oportunista relacionado com infecções graves e surtos 

hospitalares em todo o mundo, acometendo pacientes em estado críticos de UTIs 

(Braga et al. 2004). 

O presente estudo obteve a prevalência de 26,8% de A. baumannii entre os 

BGN isolados. Comparativamente, em um estudo realizado por Borer et al. (2005) 

em um Hospital terciário em Israel, entre 2000-2002, foi possível observar a variação 

da prevalência de contaminação/colonização por A. baumannii nos aparelhos 

celulares móveis – entre 7,4% e 27,0% e entre as mãos da equipe clínica de 14,0% 

a 41,0%, de acordo com a localidade de coleta (equipes médica, cirúrgica, pediátrica 
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e de UTI). De acordo com os relatos na literatura, essa espécie merece atenção, 

principalmente em ambiente hospitalar e de UTI, pois possuem alta capacidade de 

sobrevivência e persistência de contaminação (Borer et al. 2005, Weber et al. 2010). 

Baptista et al. (2015) em um estudo sobre a diversidade de bactérias 

ambientais e de pacientes do Hospital Geral de Palmas (TO) observou a prevalência 

de 20,0% de A. baumannii, sendo detectadas apenas em amostras de pacientes.  

Sales et al. (2014) em um estudo transversal de contaminação de superfícies 

inanimadas (equipamentos/materiais e mobiliário) de uma UTI do Hospital da 

Restauração de Recipe-PE, obtiveram 24,4% de contaminação por A. baumannii. 

Embora existam grandes variações entre os diferentes países, há uma 

tendência global para o aumento da contaminação e decorrente infecção pelo A. 

baumannii (Falagas et al. 2008). 

Para a P. aeruginosa, apesar da baixa prevalência (2,4%) em relação as 

demais detectadas no estudo, vale ressaltar que esse microrganismo possui vários 

importantes fatores de virulência e pode atuar como potenciais transmissores de 

genes de resistência. Chen et al. (2014), ao avaliar a contaminação microbiológica 

dos prontuários médicos de um hospital em Taipei – Taiwan, detectaram a 

prevalência de contaminação pela P. aerugonasa em enfermaria de 1,3% e em UTI -

4,7%. No estudo de Cardoso & Reis (2016) sobre contaminação de superfícies 

inanimadas em uma UTI, também do hospital escola de Goiás, foi detectado a 

prevalência de 21,9%, bem superior ao detectado no atual estudo. 

A consequente queda na suscetibilidade dos BGN aos antimicrobianos tem 

sido bastante enfatizada na literatura em todo o mundo como um grave problema de 

saúde pública, principalmente quando é observado nas UTIs (Rosenthal et al. 2014, 

Sader et al. 2014).  

Os BGN possuem grande notabilidade quanto à resistência antimicrobiana, 

atribuída pela sua rápida capacidade de adaptação à pressão seletiva aos fármacos 

comumente utilizados na terapia clínica. Os isolados encontrados no presente 

estudo demonstraram elevado nível de resistência antimicrobiana, principalmente 

aos betalactâmicos, especificamente às penicilinas, cefalospirinas e 

monobactâmicos. A elevada prevalência de cepas multirresistentes pode ser 

causada pelo uso indiscriminado de antibióticos, selecionando cepas de micro-

organismos cada vez mais resistentes e diminuindo as possibilidades de uma 
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escolha terapêutica capaz de combater infecções graves em hospitais (Sader et al. 

2014). 

No presente estudo, 23,3% dos BGN isolados foram MDR, apresentando 

resistência a mais de três classes de antimicrobianos, destes 45,1% foram obtidos 

em coletas de paciente e 54,9% de ambiente. Existe uma correlação entre elevados 

níveis de colonização por organismos MDR e infecção subsequente em pacientes de 

UTI. A redução destas populações após a colonização dos pacientes pode ser uma 

medida preventiva para reduzir a evolução para um quadro de infecção, bem como a 

transmissão destas bactérias entre pacientes das UTIs (Damaceno et al. 2015).  

As cefalosporinas de 3ª e 4ª geração são antimicrobianos reservados para 

tratamento suporte em infecções graves, ou seja, quando terapias de primeira e 

segunda escolha são ineficazes. Contudo, o surgimento de micro-organismos 

multirresistentes tem sido cada vez mais comum e crescente, dificultando o 

tratamento de infecções provocadas por bactérias produtoras de ESBL, pela 

carência de novas opções e alto custo terapêutico (Trivedi et al. 2012). 

No presente estudo foi encontrado a prevalência de 15,7% de BGN 

produtores de ESBL. Nseir et al. (2010) realizou um estudo sobre colonização por 

BGN MDR em pacientes admitidos em UTI entre dezembro de 2006 e dezembro de 

2007, e detectou a prevalência de 6,0% de pacientes colonizados por 

enterobactérias produtoras de ESBL. A prevalência foi superior a encontrada em 

estudo realizado por Kac et al. (2004), sendo de 26,0% de enterobactéria produtora 

de ESBL, amostras essas de ambientes localizados na proximidade dos leitos de um 

hospital escola de Paris. 

Outro parâmetro a ser evidenciado é quanto a resistência às classes de 

antimicrobianos. No corrente estudo observou-se que os isolados caracterizados 

como ESBL foram resistentes as penicilinas, cefaloporinas, monobactâmicos e 

sulfonamidas. Lago et al. (2010) também verificaram similaridade de resultados com 

24,8% das enterobactérias identificadas produtoras de ESBL. Esse fato alerta para a 

existência de espécies circulantes e detectadas no cenário hospitalar, que 

apresentam resistência aos betalâmicos. Deste modo, os usos racionais de 

medicamentos, bem como um controle microbiológico eficaz, devem ser mais 

orientados e seguidos. 
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A importância da detecção de enterobactérias produtoras de carbapenemases 

está relacionada ao controle de contaminação/colonização causada por bactérias 

MDR, e que poderão tornar-se futuros agentes de infecção. A disseminação em 

ambiente hospitalar de micro-organismos produtores de carbapenemases representa 

uma situação crítica, pois limita as opções terapêuticas, além de estar relacionada à 

elevada morbidade e mortalidade (Nicola et al. 2012). 

O estudo detectou a prevalência de 7,46% de enterobactérias produtoras de 

carbapenemases, amostras provenientes de ambiente e paciente. Nenhum dos 

isolados caracterizados com ESBL foram carbapenemase positiva (THM). 

Comparativamente, um estudo realizado com amostras ambientais (grade da cama, 

monitor, mesa de cabeceira, cadeira de descanço do acompanhante e chão do 

banheiro) obtidas em um hospital da Carolina do Norte–EUA, detectou a prevalência 

de enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos de 8,4% (Weber et al. 2015). 

Lerner et al. (2013) também analisou microbiologicamente as superfícies inanimadas 

situadas próximas aos pacientes hospitalizados em um centro médico de Tel Aviv, 

Israel, obtendo a média de 24,0% de produtores de carbapenemase (variando de 

14,0 a 33,0% de acordo com a localidade de coleta dentro do centro médico). 

Entretanto, Ohno et al. (2017) detectaram uma prevalência mais reduzida, 

sendo de 0,3% em amostras de ambiente coletadas em um hospital de cuidados 

assistenciais do Japão. Apesar de serem variados, vale a pena ressaltar que a 

origem (UTI e meio assistencial), além de localidade (países), pode justificar a 

diferença. No entanto, esses dados não deixam de ser importantes, retratando a 

realidade e desafio terapêutico da clínica médica, visto que os antimicrobianos 

carbapenêmicos são usados para tratar infecções graves causadas por micro-

organismos multirresistentes, inclusive os produtores de ESBL. 

Através dos resultados obtidos no estudo, e em comparação aos demais da 

literatura, podemos visualizar a situação e influência do ambiente hospitalar frente 

aos pacientes ali alocados. Para tal, medidas mais eficazes de controle 

microbiológico devem ser realizadas com o intuito de reduzir a colonização desses 

micro-organismos e sua consequente circulação e disseminação no cenário 

hospitalar. 

Os mecanismos de resistência que podem impedir a ação dos 

carbapenêmicos, surgem da combinação de impermeabilidade da membrana com 
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betalactamases cromossômicas (AmpC) ou de amplo espectro (ESBL), ou seja, 

mecanismos diferentes que levam à resistência a carbapenêmicos, independente de 

produção de enzimas (de Paula et al. 2016).  

Os BGN produtores de betalactamase AmpC induzível, ESBL, bem como as 

Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases, representam um problema de 

saúde pública no que tange as infecções hospitalares e comunitárias (Falagas & 

Karageorgopoulos 2009). Em detrimento disto, a identificação e notificação do perfil 

dos genes de resistência das bactérias circulantes no cenário hospitalar é primordial 

para realizar uma triagem e adotar medidas de controle e tratamento adequados. 

As carbapenemases codificadas pelos genes blaKPC, blaSPM, blaOXA e blaIMP 

têm se disseminado por todo o mundo, especialmente em patógenos associados a 

IRAS (Lincopan et al. 2006, Martins et al. 2007, Ferreira et al. 2011). No presente 

estudo, a prevalência total (ambiente e paciente) desses tipos de carbapenemases 

foi de 13,7%; 21,6%; 31,4% e 3,9%, respectivamente. Analisando separadamente, 

vale atentar que a prevalência do gene blaOXA em pacientes foi considerável, sendo 

de 39,1%. Quanto às blaKPC identificadas no estudo – 14,3% equivale a prevalência 

de ambiente e 13,0% em pacientes.  

O gene blaKPC foi detectado em amostras de ambiente e paciente identificadas 

no estudo como P. aeruginosa (14,2%), P. mirabilis (4,5%), H. alvei (3,7%) e A. 

baumannii (1,28%). Em um estudo realizado por Alves & Behar (2013), pelo Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 

Porto Alegre/RS, foi possível identificar as espécies isoladas produtoras de 

carbapenemase do tipo KPC, como K. pneumoniae (53,0%), Serratia marcescens 

(20,0%), Enterobacter sp (5,0%), E. coli (2,5%) e Proteus mirabilis (1,2%). Estas 

amostras foram coletadas entre 2009-2012, em superfícies inanimadas de quatro 

UTIs e enfermarias, e apresentaram como critério de inclusão o exame molecular 

positivo para blaKPC. 

A prevalência do gene blaKPC foi superior ao observado no estudo de Falcone 

et al. (2016). Neste, a prevalência foi de 41,8% das amostras provenientes de 

pacientes hospitalizados em UTI de hospital escola de Roma, Itália. 

A grande maioria dos estudos vem relatando mais de um tipo genes 

codificadores de betalactamase presente nos isolados de BGN, concomitantemente. 

No estudo de Zenati et al. (2016), ao triar ESBL em A. baumannii obtidos de 
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superfícies inanimadas em um hospital da Argélia, detectou-se que os genes blaOXA 

e blaNDM foram os mais prevalentes, simultaneamente. Esses mesmos dois genes 

foram triados em Klebsiella pneumoniae por Cho et al. (2015) em pacientes com 

septicemia em Abu Dhabi- Emirados Árabes. Esses dados evidenciam a presença 

de micro-organismos com esses genes de resistência (blaOXA e blaNDM), tanto em 

amostras oriundas de ambiente, quanto de pacientes de diferentes regiões do 

mundo. 

Outros tipos de carbapenemases codificadas pelos genes blaVIM, blaSPM, 

blaGIM, blaSIM, blaSME e blaNDM foram avaliadas no presente estudo. Vale ressaltar que 

a prevalência do tipo SME (35,7%), bem como o GIM (34,8%) nas amostras de 

paciente, foram expressivas. Essas informações sugerem que as cepas circulantes e 

coletadas no estudo podem gerar limitações para as terapias com carbapenêmicos, 

dificultando o tratamento dos pacientes, e facilitando o estabelecimento e 

propagação cruzada da resistência na tríade paciente-ambiente-profissionais da 

saúde.   

Várias betalactamases de origem plasmidial são produzidas por BGN. Os 

tipos SHV e TEM, assim como os demais tipos de betalacmases, evoluíram de 

mutações genéticas de betalactamases clássicas, resultando em modificações 

estruturais nos sítios alvo e ampliação da resistência das penicilinas até as 

cefalosporinas (de primeira e segunda geração) e monobactâmicos (Sturenburg & 

Mack 2003). Essas informações são consideráveis ao analisar a prevalência destes 

dois tipos de betalactamases no presente estudo, sendo de 35,3% e 27,5% para 

SHV e TEM, respectivamente, para as amostras totais (ambiente e paciente). 

Isoladamente, os isolados ambientais apresentaram prevalência de SHV de 39,3% - 

e os de paciente de 43,5%, enquanto para o tipo TEM as prevalências foram de 

28,6% para ambiente e 26,1% para pacientes. 

O presente estudo detectou o gene blaSHV entre as 5 espécies identificadas, e 

o gene blaTEM excetuando-se somente os isolados de E. coli. Os estudos e relatos 

desses tipos de betalactamases ESBL é observado no mundo todo, a exemplo em 

isolados obtidos em amostras ambientais de um hospital em Porto Alegre (de 

Oliveira et al. 2017). Neste último estudo, foi possível detectar além dos genes 

blaSHV e blaTEM – em 70,0% das amostras, vários tipos de genes de resistência aos 

betalactâmicos e sua relação clonal (por PFGE). A existência desses genes de 
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resistência em amostras ambientais, sobretudo localizadas em hospitais, e se 

disseminadas, pode representar riscos a saúde do paciente ao dificultar a terapia 

antimicrobiana. 

 Analisando a similaridade genética para os isolados estudados, observamos 

a predominância de uma espécie sobre as outras, nos dois anos de coleta, sendo 

que em 2013 houve uma grande predominânica de A. baumannii e em 2014 das 

enterobactérias, E. coli e P. mirabilis. Esse achado indica que houve um clone de A. 

baumannii dominante no ano de 2013, na UTI médica do hospital escola, pois 

envolveu todos os objetos dos 6 leitos analisados, pacientes dos 6 leitos e pias e 

maçanetas de todas as portas da UTI. Já em 2014 notamos o quase 

desaparecimento desse clone de A. baumannii, mas a persistência dessa bactéria 

de outras linhagens populcionais e o surgimento e dominância das enterobactérias, 

tanto nas amostras de pacientes e ambientes da UTI.  

Este fato pode ter ocorrido em decorrência do local da coleta das amostras 

ser divergente. Curiosamente, no ano de 2013, o hospital em questão estava em 

período de reforma. Deste modo, a UTI médica encontrava-se improvisada na área 

destinada à clínica médica. Já as coletas do ano de 2014 foram realizadas na área 

já reformada e própria para funcionamento definitivo da unidade de cuidados 

intensivos. 

O dendrograma resultante da análise dos perfis de macrorrestrição dos A. 

baumannii mostrou que os leitos que apresentaram maior prevalência de 

contaminação foram o três e o quatro. Acredita-se que esse fato ocorreu devido a 

disposição que os leitos se encontravam na área da UTI médica, ficando, estes, no 

centro da sala onde ocorria maior circulação de pessoal. Sobre os fômites, o suporte 

de soro, seguido pela pia (ralo e torneira), foram os de maior prevalência. Fato, que 

pode estar relacionado ao manuseio dos equipamentos pelos profissionais de 

assistência à saúde, ocasionando a disseminação e interação desses micro-

organismos entre ambiente e paciente. 

Vários estudos relataram a capacidade de propagação do A. baumannii 

através da contaminação de equipamento médico utilizado na monitoração ou 

terapêutica, e da contaminação por pacientes e funcionários durante o manuseio dos 

mesmos (Abbo et al. 2005). As cepas de A. baumannii estão cada vez mais se 
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adaptando ao ambiente hospitalar, dificultando o controle dos surtos (Yang et al 

2009). 

No estudo de Yang et al. (2009) os pesquisadores avaliaram a similaridade 

genética de isolados, triados entre novembro de 2006 a julho de 2007 como 

resistentes ao imipenem, de pacientes diagnosticados com alguma infecção em um 

hospital universitário de Seul, Coreia do Sul.  Em seus resultados, 61,2% dos 

isolados de A. baumanni foram de pacientes que se encontravam na UTI médica do 

referido hospital. Contudo, foi possível avaliar que a totalidade das cepas 

circulantes, seja na UTI cirúrgica, UTI neurocirúrgica e na enfermaria, pertenciam a 

um mesmo cluster. 

Godoy (2012) em um estudo com adultos admitidos com infecções por A. 

baumannii em UTIs de Goiânia e Aparecida de Goiânia-GO, avaliou cinco UTIs - 

clínica e cirúrgica, de junho a dezembro de 2010. Dos 56 isolados avaliados pela 

similaridade genética, foi possível observar a existência de 12 clusters nas UTIs e 

pacientes diferentes. Apesar do estudo de Godoy (2012) diferir da investigação 

central do presente trabalho – colonização/contaminação de ambiente e paciente, 

pode-se observar que a circulação dessa espécie bacteriana em hospitais vem 

sendo detectada com alta incidência e disseminação nas UTI’s de Goiânia e região. 

No caso do A. baumannii, o PFGE ainda é o método molecular de referência 

para investigação de surtos multi-hospitalares e detecção de cepas epidêmicas 

(Seifert et al. 2005, Peleg et al. 2008). A presença de clones ou clusters em um curto 

período de tempo em uma mesma UTI representa transmissão cruzada do A. 

baumannii entre os pacientes dentro da unidade, provavelmente, através da equipe 

de saúde que presta cuidados aos pacientes, ou através de equipamentos e fômites 

contaminados (Villegas & Hartstein 2003). 

A transmissão de variantes genotípicas de um mesmo clone entre as UTIs de 

um mesmo hospital ou UTIs de diferentes hospitais, em curtos intervalos de tempo, 

significa a disseminação clonal através da transferência de pacientes infectados ou, 

ainda, através da equipe de saúde que muitas vezes têm profissionais colonizados 

pelo A. baumannii trabalhando em diferentes UTIs e hospitais da cidade (Villegas & 

Hartstein 2003, Barchitta et al. 2009, Martins et al. 2011, Godoy 2012). 

Dentre os perfis encontrados em E. coli pudemos observar a existência de um 

clone entre isolados de pacientes. Estes, apesar de serem oriundos de pacientes 
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alocados em leitos diferentes, tiveram a coleta em um mesmo dia, fato que sugere 

que houve transmissão entre os pacientes, podendo ter sido permeadas pelas mãos 

da equipe assistencial dessa UTI médica.  

Dentre os isolados de P. mirabilis submetidos ao PFGE, 55,0%(11) eram 

provenientes de pacientes dos seis leitos da UTI. As amostras tipadas não 

apresentaram tendência clonal sugerindo que apesar da detecção dos P. mirabilis se 

concentrarem em 2014, não há persistência de um clone/cluster na UTI do estudo. 

Os trabalhos sobre similartidade genética dessa espécie ainda são escassos, 

dificultando a comparação. 

Araújo (2016) em seu estudo avaliou 3 espécies bacterianas (P. aeruginosa, 

K. pneumoniae e E. coli), resistentes a quinolonas e carbapenêmicos, quanto a sua 

similaridade genética. As coletas foram realizadas entre 2009 e 2011, no Hospital 

das Clínicas de Uberlândia em pacientes com bacteremia. No estudo de Araújo 

(2016) as cepas de E. coli resistentes a fluoroquinolonas também não apresentaram 

similaridade genética entre si, assim como a maioria dos isolados encontrados nesse 

estudo. Esse fato reforça que, apesar de haver a presença e predominância de uma 

espécie bacteriana sobre outra nos dois de coleta, os métodos utilizados de limpeza 

podem ter sido eficazes, a mudança do local físico da UTI pode ter influenciado na 

quebra da transmissão do clone de A. baumannii ou as espécies de enterobactérias 

detectadas apresentavam menor capacidade de permanecer/disseminar no 

ambiente. 

Kim et al. (2016) em um estudo realizado com amostras ceftazidima e 

cefotaxima resistentes coletadas em pacientes com infecção do trato urinário na UTI 

de um hospital universitário na Coreia entre 2011-2014, avaliou o perfil de 

similaridade genética entre os isolados de E. coli que apresentavam o gene blaCTX-M. 

Com os resultados dos perfis de macrorrestrição foi possível mostrar que as 

amostras apresentavam uma variabilidade considerável, embora detectado clusters 

entre elas. Logo, independente das amostras serem de pacientes com infecção, 

colonização ou contaminação de ambientes, a E. coli apresenta tendência de não 

dispersão clonal, divergindo quanto a sua similaridade genética. 

Diante dos resultados obtidos se faz necessário constantes pesquisas sobre 

cepas circulantes, principalmente em ambientes hospitalares, para verificar se há 
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similaridade entre as cepas de paciente e as isoladas das superfícies do ambiente 

hospitalar.  

Apesar do estudo não ter objetivado a investigação da infecção nosocomial, 

os resultados são úteis para avaliar uma relação de infecção a partir da 

colonização/contaminação, demonstrando a distribuição de clones e/ou clusters na 

UTI estudada e a detecção de genes prevalentes no período de investigação. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Foi possível observar que pacientes internados e o ambiente da UTI avaliados 

estão expostos à colonização/contaminação por BGN, muitos deles multirresistentes; 

Através dos estudos estatísticos foi possível confirmar a característica 

ambiental da H. alvei; 

A multirresistência verificada entre os isolados aumenta o risco de 

disseminação de genes de resistência no ambiente da UTI; 

Cepas apresentando o fenótipo ESBL, produção de carbapenemases e AmpC 

induzível encontradas entre os isolados apontam para a necessidade de medidas de 

controle microbiológico urgentes; 

Os isolados provenientes de amostras de paciente apresentaram, com maior 

prevalência, os genes de resistência dos tipos blaSHV, blaOXA e blaGIM, e os de 

ambiente – os tipos blaSHV, blaGIM e blaSME; 

A similaridade genética dos isolados de E. coli, A. baumanni e P. mirabilis 

demonstra a ocorrência de diferentes cepas circulando na UTI, predominância de 

uma espécie sobre outra, além da persistência de isolados que constituem uma 

fonte de micro-organismos nesse ambiente, podendo disseminar entre pacientes, 

fômites e pessoal envolvido na manipulação dos mesmos.  



83 
 

REFERÊNCIAS  

1. Araújo B F. Epidemiologia e caracterização molecular de Pseudomonas aeruginosa¸ 
Klebsiella pneumonia e Escherichia coli multirresistentes carreando determinantes de 
resistência às quinolonas mediada por plasmídeos. 2016. 103f. Dissertação 
(Mestrado em Imunologia e Parasitologia Aplicadas) - Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, 2016. 

 
2. Abbo A, Navon-Venezia S, Hammer-Muntz O, Krichali T, Siegman-Igra Y, Carmeli Y. 

Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Emerg Infect Dis 11: 22-9, 2005. 
 
3. Abegg P T G M, da Silva L L. Controle de infecção hospitalar em unidade de terapia 

intensiva: estudo retrospectivo. Semina: Ciên Biol Saúde 32(1): 47-58, 2011. 
 

4. Alves A P, Behar A R P. Infecções hospitalares por enterobactérias produtoras de 
Kpc em um hospital terciário do sul do Brasil. Rev AMRIGS 57(3): 213-218, 2013. 

 

5. Ambler R P. The structure of beta-lactamase. Philos Trans R Soc Lond Biol Sci 7(6): 
321-331, 1980. 

 

6. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. BIT- Boletim Informativo de 
Tecnovigilância. Luvas cirúrgicas e luvas de procedimentos: considerações sobre 
seu uso. Brasília-DF, n.2, 2011. 

 

7. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de 
infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 
2013a. 

 

8. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Módulo 6: Detecção e 
identificação de bactérias de importância médica, 2013b. 

 

9. Baptista A B, Ramos J M M, Neves R R, Souza D F, Pimenta R S. Diversidade de 
bactérias ambientais e de pacientes no Hospital Geral de Palmas-TO. J Bioen Food 
Sci 2(4): 160-164, 2015. 

 

10. Barchita M, Cipresso R, Giaquinta L. Acquisition and spread of Acinetobacter 
baumannii and Stenotrophomonas maltophilia in intensive care patients. Inter J Hyg 
Envirom Health 212: 330-337, 2009. 

 

11. Bleves S, Viarre V, Salacha R, Michel G P, Filloux A, Voulhoux R. Protein secretion 
systems in Pseudomonas aeruginosa: A wealth of pathogenic weapons. Int J Med 
Microbiol 300, 534–543, 2010. 

 

12. Bogaerts P, Naas T, Wybo I, Bauraing C, Soetens O, Pierard D, Nordmann P, 
Glupczynski Y. Outbreak of infection by carbapenem-resistant Acinetobacter 



84 
 

baumannii producing the carbapenemase OXA-58 in Belgium. J Clin Microb 44, 
4189-4192, 2006. 

 

13. Bokulich N A, Mills D A, Underwood M A. Surface Microbes in the Neonatal Intensive 
Care Unit: Changes with routine cleaning and over time. J Clin Microbiol 51(8): 2617-
2624, 2013. 

 

14. Bonomo R A, Tolmasky M. Enzyme-Mediated Resistance to Antibiotics Mechanisms, 
Dissemination, and Prospects for Inhibition. American Society for Microbiology: 
Whashington, 2007. 

 

15. Borer A, Gilad J, Smolyakov R, Eskira S, Peled N, Porat N, Hyam E, Trefler R, 
Riesenberg K, Schlaeffer F. Cell phones and Acinetobacter baumannii transmission. 
Em Infect Dis11(7), 2005. 

 

16. Brady R R, Wasson A, Stirling I, McAllister C, Damani N N. Is your phone bugged? 
The incidence of bacteria known to cause nosocomial infection on healthcare 
workers’mobile phones. J Hops Infect 62: 123-125, 2006. 

 

17. Brady R R, Hunt AC, Visvanathan A, Rodrigues MA, Graham C, Rae C, Kalima P, 
Paterson HM, Gibb AP. Mobile phone technology and hospitalized patients: a cross-
sectional surveillance study of bacterial colonization, and patient opinions and 
behaviours. Clin Microbiol Infec 17:830-835, 2011. 

 

18. Braga K A M, Souza L, Santana W, Coutinho H. Microrganismos mais freqüentes em 
Unidades de Terapia Intensiva. Revista Médica Ana costa, São Paulo, 9(4): 71, 2004. 

 

19. Brooke J S. Stenotrophomonas maltophilia: an emerging global opportunistic 
pathogen. Clin Microbiol Rev  25: 2–41, 2012. 

- 

20. Bush K, Jacobi G A, Medeiros A A. A functional classification scheme for β-
lactamases and its correlation with molecular structure. Antimicrob Agents Chemother 
39(6): 1211-1233, 1995. 

 
21. Bush K, Jacob G A. Update Functional Classification of betalactamases. Antimicrobial 

Agents and Chem 54(3):969-976, 2010. 
 
22. Cabral A B, Maciel M A V, Barros J F, Antunes, M M, Lopes A C S. Deteccion of bla 

KPC-2 in Proteus mirabilis in Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 48(1): 94-95, 2014. 
 

23. Calbo E, Freixas N, Xercavins M, Riera M, Nicolás C, Monistrol O, Solé M DM, Vila J, 
Garau J. Foodborne Nosocomial Outbreak of SHV1 and CTX-M-15-producing 
Klebsiella pneumoniae: Epidemiology and Control. Clin Infect Dis 52(6): 743-749, 
2011. 

 

24. Cantón R, Akova M, Carmeli Y, Giske C G, Glupczynski Y, Gniadkowski M, Livermore 
D M, Miriagou V, Naas T, Rossolini G M, Samuelsen O, Seifert H, Woodford N, 



85 
 

Nordmann P. Rapid evolution and spread of carbapenemases among 
Enterobacteriaceae in Europe. Clin Microbiol Infect 18(5): 413–431, 2012. 

 

25. Cardoso A M, Reis C. Contaminação de superfícies inanimadas de UTI por bactérias 
Gram negativas multirresistentes em hospital universitário de Goiânia, GO. RBAC 
48(3): 55-58, 2016. 

 

26. Carriço JA, Pinto FR, Simas C, Nunes S, Sousa NG, Frazão N, de Lencastre H, 
Almeida JS. Assessment of band-based similarity coefficients for automatic type and 
subtype classification of microbial isolates analyzed by pulsed-field gel 
electrophoresis. J Clin Microbiol 43: 5483-5490, 2005. 

 

27. Casey A L, Adams D, Karpanem T J, Lambert P A, Cookson B D, Nightingale P, 
Miruszenco L, Shillam R, Christian P, Elliott T S J. Role of coper in reducing hospital 
environmental contamination. J Hosp Infect 74(1): 72-77, 2010.  

 

28. Cergole-Novella M C, Pignatari A C, Castanheira M, Guth B E. Molecular typing of 
antimicrobial-resistant Shiga-toxin-producing Escherichia coli strains (STEC) in 
Brazil. Rev Microbiol 16(2): 117–123, 2011. 

 

29. Chen K-H, Chen L-R, Wang Y-K. Contamination of medical charts: an important 
source of potential infection in hospitals. PlosOne 9(2): e78512, 2014. 

 

30. Cho I, Blaser M J. The human microbiome: at the interface of health and disease. Nat 
Rev Genet 13: 260–70, 2012. 

 

31. Cho S Y, Huh H J, Baek J Y, Chung N Y, Ruy J G, Ki C-K, Chung D R, Lee N Y, 
Song J-H. Klebsiella pneumoniae co-producing NDM-5 and OXA-181 
carpabenemases, South Korea. Emerg Infect Dis 21(6), 2015. 

 

32. Choi W S, Kim S H, Jeon E G, Son M H, Yoon Y K, Kim J-Y, Kim M J, Sohn J W, Kim 
M J, Park D W. Nosocomial outbreak of carbapenem-resistant Acinetobacter 
baumannii in Intensive Care Units and successful outbreak control program. J Korean 
Med Sci 25(7): 999-1004, 2010. 

 

33. Chu G, Vollrath D, Davis RW. Separation of large DNA molecules by contour-
clamped homogeneous electric fields. Science 232: 1582-1585, 1986. 

 

34. Chuanchuen R, Beilinch K, Hoang T T, Becher A, Karkhoff-Schweizer R R, 
Schweizer H P. Cross-Resistance between Triclosan and Antibiotics in Pseudomonas 
aeruginosa Is Mediated by Multidrug Efflux Pumps: Exposure of a Susceptible Mutant 
Strain to Triclosan Selects nfxB Mutants Overexpressing MexCD-OprJ. Antimicrob 
Agents Chemother 45(2): 428-32, 2001. 

 



86 
 

35. Clifford R J, Milillo M, Prestwood J, Quintero R, Zurawski D V, Kwak Y I, Waterman P 
E, Lesho E P, Gann P Mc. Detection of Bacterial 16S rRNA and Identification of Four 
Clinically Important Bacteria by Real-Time PCR. PLoS ONE 7(11): e48558, 2012. 

 

36. CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for 
Antimicrobial Susceptibility testing; 22nd informational supplement M100–S22. 
Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2012. 

 

37. CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for 
Antimicrobial Suscetibility Testing; 26th Informational Supplement. CLSI/NCCLS 
document M100S26E, 2016. 

 

38. Coelho J M, Turton J F, Kaufmann M E, Glover J, Woodford N, Warner M, Palepou M 
F, Pike R, Pitt T L, Patel B C, Livermore D M. Occurrence of carbapenemresistant 
Acinetobacter baumannii clones at multiple hospitals in London and Southeast 
England. J Clin Microb 44: 3623-3627, 2006. 

 

39. Corrêa T C S, Duarte H A, Lourenço E A, Ribeiro G J, Da Silva, L F, Medeiros J R C, 
et al. Avaliação da População Microbiana Presente no Interior do Corpo das 
Torneiras de uma UTI em um Hospital no Município de Volta Redonda. Cadernos 
UNIFOA. 1(1): 17-21, 2013. 

 

40. Damaceno Q, Nicoli JR, Oliveira A. Variability of cutaneous and nasal population 
levels between patients colonized and infected by multidrug-resistant bactéria in two 
Brazilian intensive care units. SAGE Open Medicine, 2015. 

 

41. da Silva A O, Alvarenga J, Guedes M R A, Firmino R, Pereira  C A S. Pesquisa de 
bacilos Gram negativos não fermentadores no interior do corpo de torneiras em 
hospital privado. RBAC 48(1): 74-77, 2016. 

 

42. da Silva K C, Lincopan N. Epidemiologia das betalactamases de espectro estendido 
no Brasil: impacto clínico e implicações para o agronegócio. J Bras Patol Med Lab 
48(2): 91-99, 2012. 

 

43. Davies J, Davies D. Origins and evolution of antibiotics resistence. Microbiol Mol Biol 
Rev 74(3): 417-33, 2010. 

 

44. de Kraker M E A, Davey P G, Grudmann H. Mortality and hospital stay associated 

with resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteraemia: Estimating 

the burden of antimicrobial resistance in Europe. PLoS Med 8(10): e1001104, 2011.  

 

45. Deliberali B, Pulcinelli R, Silvio R, Wincker Neto C H D P, Myiamoto K N, Aquino A R 

C, Vizzotto B S, Santos R C V.Prevalência de bacilos Gram-negativos não 

fermentadores de pacientes internados em Porto Alegre-RS / Prevalence of non-



87 
 

fermenting Gram-negative bacilli among inpatients from Porto Alegre-RS. J Bras 

Patol Med Lab 47(5): 529-534, 2011. 

 

46. Denton M, Wilcox M H, Parnell P Green D, Keer V, Hawkey P M, Evans I, Murphy P. 
Role of environmental cleaning in controlling an outbreak of Acinetobacter baumannii 
on a neurosurgical intensive care unit. Intens Crit Care Nurs 21(2): 94-98, 2005. 

 

47. de Oliveira D V, Nunes L S, Barth A L, Sand S T VD. Genetic Background of β-
Lactamases in Enterobacteriaceae Isolates from Environmental Samples. Microbiol 
Ecol, 2017.  

 

48. de Paula V G, Quintanilha L V, Silva F A C, Da Rocha H F, Dos Santos F L. 
Enterobactérias produtoras de carbapenemase: prevenção da disseminação de 
superbactérias em UTI’s* Universitas: Ciências da Saúde, Brasília, 14(2): 79-89, 
2016. 

 

49. Dias Neto J A, da Silva L D M, Martins A C P, Tiraboschi R B, Domingos A L A, Suaid 
H J, Tucci Jr. S, Cologna A J. Prevalência e suceptibilidade bacteriana da infecção 
hospitalar. Acta Cir Bras 18(5): 36-38, 2001. 

 

50. Dice L R. Measures of the amount of ecological association between species. pp. 
297-302, 1945. 

 

51. Donowitz L G. Infection in the newborn. In: Wenzel RP. Prevention and control of 
nosocomial infections. 2a ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 796-811, 1993. 

 

52. dos Reis L E, Silva W, Carvalho E V, Costa Filho A, Braz M R. Contaminação de 
telefones celulares de equipe multiprofissional em uma unidade de terapia intensiva. 
Saber Digital 8(1): 68-83, 2015. 

 

53. Duarte G, MAarcolin A C, Quintana S M, Cavalli R C. Infecção urinária na gravidez. 
Rev Bras Ginecol Obstet 30(2): 93-100, 2008. 

 

54. EFSA. Scientific Opinion on the public health risks of bacterial strains producing 
extended-spectrum b-lactamases and/or AmpC b-lactamases in food and food-
producing animals. EFSA J 9, 2011. 

 

55. Falagas M E, Karveli E A, Siempos I I, Vardakas K Z. Acinetobacter infections: a 
growing threat for critically ill patients. Epidemiol Infect 136: 1009-1019, 2008. 

 

56. Falagas M E, Karageorgopoulos D E. Extendedspectrum beta-lactamases-producing 
organisms. J Hosp Infect 73: 345-354, 2009. 

 

57. Falcone M, Russo A, Iacovelli A, Restuccia G, Ceccarelli G, Giordano A, Farcomeni 
A, Morelli A,  Venditti M. Predictors of outcome in ICU patients with septic shock 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J.%20bras.%20patol.%20med.%20lab
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J.%20bras.%20patol.%20med.%20lab
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


88 
 

caused by Klebsiella pneumoniae carbapenemase–producing K. pneumonia. Clin 
Microb Inf 22(5): 444-450, 2016. 

 

58. Ferreira A E, Marchetti D P, De Oliveira L M, Gusatti C S, Fuentefria D B, Corção G. 
Presence of OXA-23-producing isolates of Acinetobacter baumannii in wastewater 
from hospitals in southern Brazil. Microb Drug Resist 17(2): 221-227, 2011. 

 

59. Gales A C, Castanheira M, Jones R N, Sader H S. Antimicrobial resistance among 
Gram-negative bacilli isolated from Latin America: results from SENTRY Antimicrobial 
Surveillance Program (Latin America, 2008-2010). Diagn Microbiol Infect Dis 73(4): 
354-360, 2012. 

 

60. Godoy C S M. Infecções por Acinetobacter baumannii em adultos admitidos em 
unidades de terapia intensiva (UTIs) de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 2012. 84f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Tropical e Saúde Pública) – Universidade 
Federal de Goiás, Goiâni, 2012. 

 

61. Hartmann B, Benson M, Junger A, Quinzio L, Rohrig R, Fengler B, Farber U W, Wille 
B, Hempelmann G. Computer keyboard and mouse as a reservoir of pathogens in an 
Intensive Care Unit. J Clin Monit Comp 18(1): 7-12, 2004. 

 

62. Horokova, K.; Mlejnkova, H.; Mlejnek, P. Specific detection of Escherichia coli 
isolated from water samples using polymerase chain reaction targeting four genes: 
cytochrome bd complex, lactose permease, β-D-glucuronidase, and ß-D-
galactosidase. J Appl Microbiol 105(4): 970–976, 2008. 

 

63. Jacob A T, Klein E, Laxminarayan R, Beldavs, Z, Lynfield R, Kallen A L, Ricks P, 
Edwards J, Srinivasan A, Fridkin S, Rasheed J K, Lonsway D, Bulens S, Herrera R, 
McDonald L C, Patel J, Lumbago B, Bell M, Cardo D. Vital Signs: Carbapenem-
Resistant Enterobacteriaceae. MMWR 62(9): 165-170, 2013. 

 

64. Jacoby G A. AmpC Betalactamases. Clin Microb Rev 22(1): 161-82, 2009. 
 

65. Jeong E-U, Lee K-S, Heo S-H, Seo J-H, Choi Y-K. Rapid Identification of Klebsiella 
pneumonia, Corynebacterium kutscheri and  Streptococcus pneumonia uding Triplex 
Polymerase Chain Reaction in Rodents. Exp Anim 62(1): 35-40, 2013. 

 

66. Jin W Y, Jang S J, Lee M J, Park G, Kim M J, Kook J K, Kim D M, Moon D S, Park Y 
J. Evaluation of VITEK 2, MicroScan, and Phoenix for identification of clinical isolates 
and reference strains. Diagn Microbiol Infect Dis 70(4): 442-447, 2011. 

 

67. Joyner J, Wanless D, Sinigalliano C D, Lipp E K. Use of quantitative real-time PCR for 
direct detection of Serratia marcescens  in Marine and other aquatic environments. 
Ap Environm Microbiol 80(5): 1679-1683, 2014. 

 

68. Julian T R, MacDonald L H, Guo Y, Marks S J, Kosek M, Yori P P, Pinedo S R, 
Schwab K J. Short report: fecal indicator bacteria contamination of fomites and 



89 
 

household demand for surface disinfection products: a case study from Peru. Am J 
Trop Med Hyg 89: 869-672, 2013. 

 

69. Kac G, Podglajen I, Vaupré S, Colardelle N, Buu-Hoi A, Gutmann L. Molecular 
Epidemiology of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae 
isolated from environmental an clinical specimens in a cardiac surgery Intensive Care 
Unit. Infect Control Hosp Epidemiol 25(10): 852-855, 2004. 

 

70. Kadioglu A, Weiser J N, Paton J C, Andrew P W. The role of Streptococcus 
pneumoniae virulence factors in host respiratory colonization and disease. Nature 
Rev Microbiol 6(4): 288-301, 2008. 

 

71. Kao C C, Liu M F, Lin C F, Huang Y C, Liu P Y, Chang C W, Shi Z Y. Antimicrobial 
susceptibility and multiplex PCR screening of AmpC genes from isolates of 
Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, and Serratia marcescens. J Microbiol 
Immunol Infect 43(3): 180-187, 2010. 

 

72. Karlowsky J A, Jones M E, Thornsberry C, Friedland I R, Sahm D F. Trends in 
Antimicrobial Susceptibilities among Enterobacteriaceae Isolated from Hospitalized 
Patients in the United States from 1998 to 2001. Antimicrob Agents Chemother 47(5): 
1672–1680, 2003. 

 

73. Kateregga J N, Kantune R, Atuhaire C, Lubowa M N, Ndukui J G. Phenotypic 
expression and prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae in samples 
collected from patients in various wards of Mulago Hospital, Uganda. BMC Pharm 
Tox 16: 14, 2015. 

 

74. Khan A, Rao A R, Reyes-Sacin C, Hayakawa K, Szpunar S, Riederer K, Kaye K, 
Fishbain J T, Levine D. Use of portable electronic devices in a hospital setting and 
their potential for bacterial colonization. Am J Infect Cont 43: 286- 288, 2015. 

 

75. Kim S, Sung J Y, Cho H H, Kwon K C, Koo S H. Characteristics of the molecular 
epidemiology of CTX-M-producing Escherichia coli isolated from a Tertiary Hospital in 
Daejeon, Korea. J Microbiol Biotechnol 26(9): 1643-1649, 2016. 

 

76. Koneman E W. The Enterobacteriaceae  in Diagnostic Microbiology. 6ª Edição, 
Washington Square: Lippincott – Raven Publishers, p.173-203, 2008. 

 

77. Kramer A, Shwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on 
inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect Dis 6: 130-137, 2006. 

 

78. Lago A, Fuentefria S R, Fuentefria D B. Enterobactérias produtoras de ESBL em 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil ESBL-producing enterobacteria in 
Passo Fundo, State of Rio Grande do Sul, Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical 43(4): 430-434, 2010. 

 



90 
 

79. Laufer  A S, Joshua P M, Gent J F, Fennie K P, Kong Y, Pettigrew M M. Microbial 
Communities of the Upper Respiratory Tract and Otitis Media in Children. MBio 2(1): 
e00245-10, 2011. 

 
80. LeDell K, Muto C A, Jarvis W R, Farr B M. SHEA guideline for preventing nosocomial 

transmission of multidrug-resistant strains of Staphylococcus aureus and 
Enterococcus. Infect Control Hosp Epidemiol 24(9): 639-641, 2003. 

 

81. Liao R S, Storchm G A, Buller R S, Orscheln R C, Mardis E R, Armstrong J R, Dunne 
W M Jr. Blinded comparison of repetitive-sequence PCR and multilocus sequence 
typing for genotyping methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from a 
children’s hospital in St. Louis, Missouri. J Clin Microbiol 44(6): 2254-2257, 2006.  

 

82. Liebana E, Carattoli A, Coque T M, Hasman H, Magiorakos A P. Public Health Risks 
of Enterobacterial Isolates Producing Extended-Spectrum beta-Lactamases or AmpC 
beta-Lactamases in Food and Food-Producing Animals: An EU Perspective of 
Epidemiology, Analytical Methods, Risk Factors, and Control Options. Clin Infect Dis 
56(7): 1030–1037, 2013. 

 

83. Lin C-L, Chiu C-H, Chu C, Huang Y-C, Lin T-Y, Ou J T. A multiplex polymerase chain 
reaction method for rapid identification of Citrobacter freundii and Salmonella species, 
including Salmonello Thyphi. J Microbiol Immunol Infect 40: 222-226, 2007. 

 

84.      Lincopan N, Leis R, Vianello M A, de Araújo M R, Ruiz A S, Mamizuka E M. 
Enterobacteria producing extended spectrum beta-lactamases and IMP-1 metallo-
betalactamases isolated from Brazilian hospitals. J Med Microbiol 55(11): 1611-1613, 
2006. 

 

85. Livermore D M. β-lactamase in laboratory and clinical resistance. Clin Microbiol Rev 
8(4): 557-584, 1995. 

 
86. Logan L K, Renschler J P, Gandra S, Weinstein R A, Laxminarayan R. Carbapenem-

Resistant Enterobacteriaceae in Children, United States, 1999–2012. Emerg Infect 
Dis 21(11): 2014–2021, 2015. 

 

87. Lopez G U, Gerba C P, Tamini A H, Kitajima M, Maxwell S L, Rose J B. Transfer 
efficiency of bacterial and viroses from porous and nonporous fomites to fingers 
under diferente relative humidity conditions. Ap Environ Microbiol 79 (18): 5728-5734, 
2013. 

 

88. Magiorakos A P, Srinivasan A, Carey R B, Carmeli Y, Falagas M E, Giske C G, 
Harbarth S, Hindler J F, Kahlmeter G, Olsson-Liljequist B, Paterson D L, Rice L B, 
Stelling J, Struelens M J, Vatopoulos A, Weber J T, Monnet D L. Multidrug-resistant, 
extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert 
proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect 
18(3): 268-281, 2012. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Logan%20LK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renschler%20JP%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandra%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinstein%20RA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laxminarayan%20R%5Bauth%5D


91 
 

89. Maier R, Pepper I, Gerba C. Environmental Microbiology. Academic Press, San 
Diego, 2009. 

 

90. Markogiannakis A, Fildisis G, Tsiplakou S, Ikonomidis A, Koutsoukou A, Pournaras S, 
Manolis E N, Baltopoulos G, Tsakris A. Cross-transmission of multidrug-resistant 
Acinetobacter baumannii clonal strains causing episodes of sepsis in a trauma 
intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 29(5): 410–417, 2008. 

 
91. Marquez C, Ingold A, Echeverría N, Acevedo A, Vignoli R, García-Fulgueiras V, 

Viroga J, Gonzalez O, Odizzio V, Etulain K, Nuñez E, Albornoz H, Borthagaray G, 
Galiana A. Emergence of KPC-producing Klebsiella pneumoniae in Uruguay: infection 
control and molecular characterization. NMNI 2(3), 58-63, 2014. 

 

92. Martinez M B, Trabulsi L R. Enterobacteriaceae. In: Trabulsi, L. R.; Alterthum, F. 
Microbiologia. Atheneu. São Paulo, 271-79, 2008. 

 

93. Martins A F, Zavaski A P, Gaspareto P B, Barth A L. Dissemination of Pseudomonas 
aeruginosa producing SPM-1-like and IMP-1-like metallo-beta-lactamases in hospitals 
from southern Brazil. Infection 35(6): 457-460, 2007. 

 

94. Martins A F, Kuchenbecker R S, Pilger K O P, Pagano M, Barth A L. High endemic 
levels of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii among hospitals in southern 
Brazil. Am J Infect Control 2011. 

 

95. Mathai D, Jones R N, Pfaller M A. SENTRY Participant Group North America. 
Epidemiology and frequency of resistance among pathogens causing urinary tract 
infections in 1,510 hospitalized patients: a report from the SENTRY Antimicrobial 
Surveillance Program (North America). Diagn Microbiol Infect Dis 40(3): 129-136, 
2001. 

 

96. Maurer J J. Rapid detection and limitations of molecular techniques. Annu Rev Food 
Sci Technol 2: 259-279, 2011. 

 

97. Moellering R C Jr. NDM-1—a cause for worldwide concern. N Engl J Med 363(25): 
2377–2379, 2010. 

 

98. Moyo SJ, Aboud S, Kasubi M, Lyamuya EF, Maselle SY. Antimicrobial resistance 
among producers and non-producers of extended spectrum beta-lactamases in 
urinary isolates at a tertiary Hospital in Tanzania. BMC Res Not 3: 348, 2010. 

 

99. Mullis K B. Target amplification for DNA analysis by the polymerase chain reaction. 
Ann Biol Clin 48(8): 579-582, 1990. 

 

100. Murad H F, Inam Pal K M. Nosocomial infections in the ICU: pens and spectacles as 
fomites. J Pak Med Assoc 66(10): S53-S55, 2016. 

 



92 
 

101. Murphy N P, Adams M, Austin A D. Independent colonization and extensive cryptic 
speciation of freshwater amphipods in the isolated groundwater springs of Australia’s 
Great Artesian Basin. Mol Ecol 18(1):109-122, 2009. 

 

102. Murray P R, Rosenthal K S, Kobayashi G, Pfaller M A. Microbiologia Médica. 6ª 
Edição. Guanabara Koogan, 2009. 

 

 

103. Nicola F G, Nievas J, Smayevsky J. Evaluación de diversos métodos fenotípicos para 
la detección de carbapenemasas KPC en Klebsiella pneumoniae. Rev Arg Microb  
44: 290-302, 2012. 

 
 

104. Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of Carbapenemase- producing 
Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis 17(10): 1791-1798, 2011a. 

 

105. Nordmann P, Poirel L, Walsh T R, Livermore D M. The emerging NDM 
carbapenemases. Trends Microbiol 19(12): 588-595, 2011b. 

 

106. Nordmann P, Dortet L, Poirel L. Carbapenem resistance in Enterobacteriaceae: here 
is the storm! Trends Mol Med 18(5): 263–272, 2012. 

 

107. Nordmann P. Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: overview of a major 
public health challenge. Med Mal Infect 44(2): 51–56, 2014. 

 

108. Nseir S, Pompeo C, Pronnier P, Beague S, Onimus T, Saulnier F, Grandbastein B, 

Mathieu D, Delvallez-Roussel M, Durocher A. Nosocomial tracheobronchitis in 

mechanically ventilated patients: incidence, etiology and outcome. Eur Respir J 20: 

1483–1489, 2002. 

 

109. Nwankwo E. Isolation of pathogenic bacteria from fomites in the operating rooms of a 

specialist hospital in Kana, North-western Nigeria. Pan African Medical J 12(1), 2012. 

 

110. O’Hara C. M. Manual and automated instrumentation for identification of 
Enterobacteriaceae and others aerobic Gram-negative bacilli. Clin Microbiol Rev 
18(1): 147-162, 2005. 

 

111. Ohno Y, Nakamura A, Hashimoto E, Matsutani H, Abe N, Fukuda S, Hisashi 

K, Komatsu M, Nakamura F. Molecular epidemiology of carbapenemase-

producing Enterobacteriaceae in a primary care hospital in Japan, 2010-2013. J Infect 

Chemother S1341-321X(17): 30005-30013, 2017. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hashimoto%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsutani%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abe%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukuda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hisashi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hisashi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komatsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28161293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28161293


93 
 

112. Oliveira D C, Tomasz A, de Lencastre H. Secrets of sucess of a human pathogen: 
molecular evolution of pandemic clones methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
Lancet Infect Dis 2(3): 180-189, 2002. 

 

113. Oliveira A C, Silva M D M. Caracterização epidemiológica dos micro-organismos 
presentes em jalecos dos profissionais de saúde. Rev Eletr Enf 15(1): 80-87, 2013. 

 

114. Oplustil C, Zoccoli C M, Tobout N R, Sinto S I. Procedimentos básicos em 
microbiologia clínica. 3. ed. Sarvier, 2010. 

 

115. Paula C R. Perfil microbiológico da cavidade nasal de trabalhadores dos setores de 
emergência e atendimento móvel de urgência do município de Jataí-GO. 2013. 67 f. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2013. 

 

116. Peleg A Y, Seifert H, Paterson D L. Acinetobacter baumannii: emergence of a 
successful pathogen. Clin Microbiol Rev 21: 538-582, 2008. 

 

117. Pereira M R. Contaminação ambiental como fator de risco para trabalhador da 
atenção primária à saúde. 2015. 87f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) 
– Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 

 

118. Peters D L, Stothard P, Dennis J J. The isolation and characterization of 
Stenotrophomonas maltophilia T4-like bacteriophage DLP6. PLoS One 12 (3): 
e0173341, 2017. 

 

119. Petignat C, Francioli P, Nahimana I, Wenger A, Bille J, Schaller MD, et al. Exogenous 
sources of pseudomonas aeruginosa in intensive care unit patients: implementation 
of infection control measures and follow-up with molecular typing. Infect Control Hosp 
Epidemiol 27(9): 953-7, 2006. 

 

120. Pfeifer Y, Cullik A, Witte W. Resistance to cephalosporins and carbapenems in Gram-
negative bacterial pathogens. Int J Med Microbiol 300: 371-379, 2010. 

 

121. Pittet D, Allegranzi B, Boyce J. The World Health Organization guidelines on hand 
hygiene in health care and their consensus recommendations. Am J Infect Control 
30(7): 611-22, 2009 

 

122. Pitout J D, Laupland K B. Extended-spectrum beta-lactamase-producing 
Enterobacteriaceae: an emerging public-health concern. Lancet Infect Dis 8(3): 159–
166, 2008. 

 

123. Porto J P, Mantese O C, Arantes A, Freitas C, Gontijo Filho P P, Ribas R M. 
Nosocomial infections in a pediatric intensive care unit of a developing country: 
NHSN surveillance. Rev Soc Bras Med Trop 45(4):475-479, 2012. 

 



94 
 

124. Prado M A. Microorganismos isolados de baratas (Periplaneta americana) em um 
hospital público de grande porte da região Centro Oeste. Rev Eletron Enf (on-line), 
4(1): 61, 2002.  

 

125. Rahimi F, Katouli M, Karimi S. Biofilm production among methicillin resistant 
Staphylococcus aureus strain isolated from catheterized patients with urinary tract 
infection. Microbiol Pathog 98: 69-76, 2016. 

 

126. Ribas R M, Paulo Pinto Gontijo Filho P P, Cezário R C, Silva P F, Langoni D R P, 
Duque A S. Fatores de risco para colonização por bactérias hospitalares 
multirresistentes em pacientes críticos, cirúrgicos e clínicos em um hospital 
universitário brasileiro. Rev Med Minas Gerais 19(3): 193-197, 2009. 

 
127. Robot E M, Fair M A, Gautom R, Cameron D N, Hunter S B, Swaminathan B, Barret T 

J. Standardization of pulsed-field gel electrophoresis protocols for the subtyping of 
Escherichia coli O157:H7, Salmonella, and Shigella  for PulseNet. Foodborne Pathog 
Dis 3 (1): 59-67, 2006. 

 

128. Rodriguez-Bano J, Marti S, Soto S, Fernandez-Cuenca F, Cisneros J M, Pachon J, 
Pascual A, Martinez-Martinez L, McQueary C, Actis LA, Vila J. Biofilm formation in 
Acinetobacter baumannii: associated features and clinical implications. Clin Microbiol 
Inf Dis 14: 276-278, 2008. 

 

129. Rosenthal V D, Maki D G, Mehta Y, Lebvlebicioglu H, Memish Z A, Aal-Mousa H H, 
Balkhy H, Hu B, Alvarez-Moreno C, Medeiros E A, Apisarnthanarak A, Raka L, 
Cuellar L E, Ahmed A, Novoa-NG J A, EL-Kholy A A, Kanj S S,  Bat-Erdene 
I, Duszynska W, Van Truong N, Pazmino LN, See-Lum LC, Fernández-Hidalgo R, Di-
Silvestre G, Zand F, Hlinkova S, Belskiy V, Al-Rahma H, Luque-Torres MT, Bayraktar 
N, Mitrev Z, Gurskis V, Fisher D, Abu-Khader IB, Berechid K, Rodríguez-Sánchez 
A, Horhat FG, Requejo-Pino O, Hadjieva N, Ben-Jaballah N, García-Mayorca 
E, Kushner-Dávalos L, Pasic S, Pedrozo-Ortiz LE, Apostolopoulou E, Mejía 
N, Gamar-Elanbya MO, Jayatilleke K, de Lourdes-Dueñas M, Aguirre-Avalos 
G. International Nosocomial Infection Control Consortium, International Nosocomial 
Infection Control Consortiu (INICC) report, data summary of 43 countries for 2007-
2012. Device-associated module. Am J Infect Control 42(9): 942-956, 2014. 

 

130. Rossi F. The challenges of antimicrobial resistance in Brazil. Clin Infect Dis 52(9): 
1138-43, 2011. 

 

131. Rossolini G M. Acquired metallo-β-lactamases: an increasing clinical threat. Clin 
Infect Dis 41(11): 1557-1558, 2005. 

 

132. Ruppé E, Woerther P-L, Barbier F. Mechanisms of antimicrobial resistance in Gram-
negative bacilli. Ann Intensive Care 5(1): 61, 2015. 

 

133. Russoto V, Cortegiani A, Raineri S M, Giarratano A. Bacterial contamination of 
inanimate surfaces and equipamento in the intensive care unit. J Int Care 3: 54, 2015. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bat-Erdene%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bat-Erdene%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duszynska%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Truong%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pazmino%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=See-Lum%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Hidalgo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di-Silvestre%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di-Silvestre%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zand%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hlinkova%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belskiy%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Rahma%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luque-Torres%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayraktar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayraktar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitrev%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gurskis%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abu-Khader%20IB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berechid%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-S%C3%A1nchez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-S%C3%A1nchez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horhat%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Requejo-Pino%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadjieva%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Jaballah%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Mayorca%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Mayorca%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kushner-D%C3%A1valos%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedrozo-Ortiz%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apostolopoulou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mej%C3%ADa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mej%C3%ADa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gamar-Elanbya%20MO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jayatilleke%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Lourdes-Due%C3%B1as%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguirre-Avalos%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguirre-Avalos%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25179325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=International%20Nosocomial%20Infection%20Control%20Consortium%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21467020


95 
 

134. Sabat A J, Budimir A, Nashev D, Sá-Leão R, Van Dijl J M, Laurent F, Grundmann H, 
Friedrich A W. Study Group of Epidemiological Markers (ESGEM). Overview of 
molecular typing methods for outbreak detection and epidemiological surveillance. 
EuroSurveillance 18(4), 2013. 

 

135. Sader H S, Farrell D J, Flamm R K, Jones R N. Antimicrobial susceptibility of Gram-
negative organisms isolated from patients hospitalised with pneumonia in US and 
European hospitals: results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program, 
2009–2012. Int J Antimicrob Agents 43: 328–34, 2014. 

 

136. Sakai Y, Qin L, Miura M, Masunaga K, Tanamachi C, Iwahashi J, Kida Y, Takasu O, 
Sakamoto T, Watanabe H. Successful infection control for a vancomycin intermediate 
Staphylococcus aureus outbreak in an advanced emergency medical service centre. 
J Hosp Infect 92(4): 385-391, 2016. 

 

137. Sales V M, Oliveira E, Célia R, Gonçalvez F R, de Melo C C. Análise microbiológica 
de superfícies inanimadas de uma Unidade de Terapia Intensiva e a segurança do 
paciente. Rev Enf Ref 3: 45-53, 2014. 

 

138. Savini V, Di Bartolomeo E, Catavitello C, Talia M, Manna A, Febbo F, Balbinot A, Di 
Bonaventura G, Di Bartolomeo P, Piccolomini R, D’Antonio D. Graft versus host 
disease-related Hafnia alvei colonization and probable infection. J Med Microbiol 
57(9): 1167–1169, 2008. 

 

139. Schwaber M J, Raney P M, Rasheed J K, Biddle J W, Williams P, Mcgowan Jr J E, 
TENOVER F C. Utility of NCCLS Guidelines for identifying Extended-Spectrum β- 
Lactamases in Non- Escherichia coli and Non- Klebsiella spp 86 of 
Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 42(1): 294-298, 2004. 

 

140. Schwaber M J, Carmeli Y. Mortality and delay in effective therapy associated with 
extended-spectrum beta-lactamase production in Enterobacteriaceae bacteremia: a 
systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemoter 60(5): 913-920, 2007. 

 

141. Schwartz DC, Cantor RC. Separation of yeast chromosome-sized DNAs by pulsed 
field gradient gel electrophoresis. Cell 37: 67-75, 1984. 

 

142. Seifert H, Dolzani L, Bressan R, van der Reijden T, van Strijen B, Stefanik D, 
Heersma H, Dijkshoorn. Standardization and Interlaboratory Reproducibility 
Assessment of Pulsed-Field Gem Electrophoresis-Generated Fingerprints of 
Acinetobacter baumannii. J Clin Microbiol 43(9): 4328-4335, 2005. 

 

143. Shelton D R, Karns J S, Higgins J A, Van Kessel J A S, Perdue M L, Belt K T, 
Russell-Anelli J, Debroy C. Impact of microbial diversity on rapid detection of 
enterohemorrhagic Escherichia coli in surface waters. FEMS Microbiol Lett Engl 
261(1): 95–101, 2006. 

 



96 
 

144. Shojaei L, Beigmohammadi M M T, Abdollahi M A, Feizabadi M M, Khalili H. Clinical 
response and outcome of pneumonia due to multi-drug resistant Acinetobacter 
baumannii in critically ill patients. Iran J Microbiol 8(5): 288–297, 2016. 

 

145. Smani Y, McConnell M J, Pachon J. Role of fibronectin in the adhesion of 

Acinetobacter baumannii to host cells. PloS one 7: e33073, 2012. 

 

146. Sneath P H A, Sokal R R. Numerical taxonomy. pp. 573, 1973. 

 

147. Solomon S L, Oliver K B. Antibiotic resistance threats in the United States: stepping 
back from the brink. Am Fam Physician 89(12): 938–941, 2014. 

 

148. Sturenburg E, Mack D. Extended-spectrum beta-lactamases: implications for the 
clinical microbiology laboratory, therapy, and infection control. J Infect. 47(4): 273-95, 
2003. 

 
149. Swaminathan M, Sharma S, Blash S P, Patel G, Banach D B, Phillips M S, 

LaBombardi V J, Anderson K F, Ritchel B, Srinivasan A, Calfee D P. Prevalence and 
risk factors for acquisition of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in the setting 
of endemicity. Infect Control Hosp Epidemiol 34(8): 809–817, 2013. 

 

150. Tacconelli E, de Angelis G, Cataldo M A, Mantengoli E, Spanu T, Pan A, Corti G, 
Radice A, Stolzuoli L, Sntinori S, Paradisi F, Carosi G, Bernabei R, Antonelli M, 
Fadda G, Rossolini G M, Cauda R. Antibiotic usage and risk of colonization and 
infection with antibiotic-resistant bacteria: a hospital population-based study. 
Antimicrob Agents Chemother 53(10): 4264-4269, 2009. 

 

151. Tajeddin E, Rashidan M, Razaghi M, Javadi S S S, Sherafat S J, Alebouyeh M, 
Sarbazi M R, Mansouri N, Zali M R. The role of the intensive care unit environment 
and health-care workers in the transmission of bactéria associated with hospital 
acquired infections. J Infect Pub Health 9: 13-23, 2016. 

 
152. Tampakaki A P, Fadouloglou V E, Gazi A D, Panopoulos N J, Kokkinidis M. 

Conserved features of type III secretion. Cell Microbiol 6(9): 805-816, 2004. 
 
153. Tavares C P, Pereira P S, Marques E D E A, Faria C, Jr. de Souza M D A P, de 

Almeida R, Alves C D E, Asensi M D, Carvalho-Assef A P. Molecular epidemiology of 
KPC-2-producing Enterobacteriaceae (non-Klebsiella pneumoniae) isolated from 
Brazil. Diagn Microbiol Infect Dis  82(4): 326-330, 2015. 

 

154. Tenover F C, Arbeit R D, Goering R V, Mickelsen P A, Murray B E, Persing D H. 
Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulsed- field gel 
electrophoresis: Criteria for bacterial strain typing. J Clin Microbiol 33: 2233–2239, 
1995. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shojaei%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28149487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beigmohammadi%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28149487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdollahi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28149487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feizabadi%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28149487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khalili%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28149487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5277596/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavares%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25935630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25935630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Souza%20Mda%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25935630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alves%20Cde%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25935630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935630


97 
 

155. Thom K A, Johnson J K, Lee M S, Harris A D. Environmental contamination due to 
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii surrounding colonized or infected 
patiens. Am J Infect Control 39(9): 711-715, 2011. 

 

156. Tiwari V, Vashistt J, Kapil A, Moganty R R. Comparative Proteomics of Inner 
Membrane Fraction from Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii with a 
Reference Strain. PloS one 7: e39451, 2012. 

 

157. Toufen Jr. C, Hovnanian A L, Franca S A, Carvalho C R. Prevalence rates of infection  
in tensive care units of a tertiary teaching hospital. Rev Hosp Clin Fac Med S P 
58(5):254-259, 2003. 

 

158. Trindade P A, McCulloch J A, Oliveira G A, Mamizuka E M. Molecular techniques for 
MRSA typing: current issues and perspectives. Braz J Infect Dis 7: 32-43, 2003. 

 

159. Trivedi M, Patel V, Soman R, Rodriguez C, Singhal T. The Outcome of Treating 
ESBL Infections with Carbapenems vs. Non Carbapenem Antimicrobials. J Assoc 
Physicians India  60: 28–30, 2012. 

 

160. Tseng T T, Tyler B, Setubal J. Protein secretion systems in bacterial-host 
associations, and their description in the Gene Ontology. BMC Microbiol 9(9): S2, 
2009. 
 

161. Umar D, Basheer B, Husain A, Baroudi K, Ahamed F, Kumar A. Evaluation of 
Bacterial Contamination in a Clinical Environment. J Int Oral Health 7(1): 53-55, 2015. 

 

162. Villegas M V, Hartstein A I. Acinetobacter outbreaks. Infect Control Hosp Epidemiol 
24: 284-295, 2003. 

 

163. Von Eiff C, Becker K, Machka K, Stammer H, Peters G. Nasal carriage as a source of 
Staphylococcus aureus bacteremia. Study Group. New Eng J Med 344(1): 11-16, 
2001. 

 

164. WHO. World Health Organization. Essential Drugs Monitor No. 028-029 (2000) 
[Internet]. World Health Organization. Geneva, 2000. 

 

165. WHO. Critically Important Antimicrobials for Human Medicine. WHO Library 
Cataloguing-in-Publication Data 3rd Revision, 2011. 

 

166. WHO. World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on 
surveillance; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2014. 

 

167. Whitby M, Pessoa-Silva CL, Mclaws ML, Allegranzi B, Sax H, Larson E, Seto W H, 
Donaldson L, Pittet D. Behavioural considerations for hand hygiene practices: the 
basic building blocks. J Hosp Infect 5(1): 1-8, 2007. 

 



98 
 

168. Winn Júnior W C, Allen S D, Janda W M, Koneman E W, Procop G W, 
Schreckenberger P C. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6ª ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan; 1565 p., 2012. 

 

169. Winokur P L, Cantón R, Casellas J M, Legakis N. Variations in the prevalence of 
strains expressing an extended-spectrum beta-lactamase phenotype and 
characterization of isolates from Europe, the Americas, and the Western Pacific 
region. Clin Infect Dis 32(2): S94-103, 2001. 

 

170. Winstanley T, Gourvalin P. Expert systems in clinical microbiology. Clin Microbiol Rev 
24(3): 515-556, 2011. 

 

171. Woodford N, Eastaway A T, Ford M, Leanord A, Keane C, Quayle R M, Steer J A, 
Jiancheng Z, Livermore D M. Comparison of BD Phoenix, Vitek 2, and MicroScan 
automated systems for detection and inference of mechanics responsible for 
carbapenem resistance in Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 48(8): 2999-3002, 
2010. 

 

172. Wu A, Li D. Homology Study of Resistant Gram-negative bacilli isolating from 
hospitalized patients, hospital Environmental and hands in Intensive Care Unit. Chin J 
Nosocomiol, 2008. 

 

173. Yang Y H, Lee H J, Suh J T, Lee K M. Outbreaks of imipenem resistant A. baumannii 
producing OXA-23 beta-lactamase in a Tertiary Care Hospital in Korea. Yonsei Med J 
50(6): 764-770, 2009. 

 

174. Yu W L, Chuang Y C, Walther-Rasmussen J. Extended-spectrum beta-lactamases in 
Taiwan: epidemiology, detection, treatment and infection control. J Microbiol Immunol 
Infect 39(4): 264–277, 2006. 

 
175. Zanetti G, Blanc D S, Federli I, Raffoul W, Petignat C, Maravic P, Francioli P, Berger 

M M. Importation of Acinetobacter baumannii into a burn unit: a recurrent outbreak of 
infection associated with widespread environmental contamination. Infect Control 
Hosp Epidemiol 28(6): 723–725, 2007. 

 

176. Zenati K, Touati A, Bakour S, Sahli F, Rolain J M. Characterization of NDM-1 and 
OXA-23 producing Acinetobacter baumannii isolates from inanimate surfaces in a 
hospital environmental in Algeria. J Hosp Infect 92 (1): 19-26, 2016. 



99 
 

ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética  

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

Anexo 2 – TCLE 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa. Meu nome é 
Lizandra Ferreira de Almeida e Borges, sou o pesquisador responsável e minha área de 
atuação é Microbiologia das infecções hospitalares.Após receber os esclarecimentos e as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra ficará em meu poder. Em caso 
de recusa, você não será penalizado (a) ou terá interferência na assistência médica na unidade 
em que se encontra. 
 
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o (s) pesquisador 
(es) no telefone (62) 3209-6361. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante 
nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  
 
O título do trabalho é “Epidemiologia das infecções e colonização hospitalar por 
microrganismos multirresistentes no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás”. 
O estudo epidemiológico auxilia a vigilância dos germes no ambiente hospitalar, contribuindo 
para o melhor entendimento do tratamento. Por isto, este trabalho tem como objetivo avaliar a 
frequência dos germes causadores das infecções hospitalares e os medicamentos indicados 
para seu tratamento.  
 
Para conhecer os riscos de se adquirir tais infecções, será necessário a coleta de amostra da 
sua cavidade nasal com auxílio de um cotonete com haste comprida e esterilizado.  Esta 
amostra será encaminhada ao laboratório da Universidade Federal de Goiás para determinar a 
presença de um germe, conhecido como Staphylococcus aureus. 
 
Não há riscos para durante a coleta, pois esta não é invasiva ou rompe suas barreiras naturais 
do corpo. Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 
participação e garanto o sigilo de sua identificação e dados confidenciais envolvidos na 
pesquisa. Além disso, em qualquer momento da pesquisa, você é livre para se retirar deste 
estudo sem prejuízo ao seu  
 
Lizandra Ferreira de Almeida e Borges 
 
Pesquisadora responsável 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO DA PESQUISA 
 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de matrícula  
______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
Epidemiologia das infecções e colonização hospitalar por microrganismos multirresistentes 
no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, como sujeito. Fui devidamente 
informado (a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  ______________________________ sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 
acompanhamento/ assistência/tratamento, se  
 
 
 
Goiânia, _____ de _______________________ de 20__ 
 
Nome: _________________________________________________ 
 
Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS 
 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF ______________________________, 
abaixo assinado, responsável por _______________________, autorizo sua participação no 
estudo Epidemiologia das infecções e colonização hospitalar por microrganismos 
multirresistentes no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, como sujeito. Fui 
devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador (a) 
______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da sua participação. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade ou interrupção do acompanhamento/assistência/tratamento prestado ao 
sujeito pesquisado. 
 
 
 
Goiânia, _____ de _______________________ de 20__ 
 
Nome: ___________________________________________________ 
 
Assinatura do responsável: ____________________________________ 
 

 

 


