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RESUMO 

 

GOZZI, A. O papel da reação em cadeia da polimerase (PCR) de largo espectro no 

diagnóstico etiológico da sepse. 2014. 79 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

A sepse é responsável por uma alta taxa de internação hospitalar e morbimortalidade. 

Devido à gravidade do quadro clínico e às limitações dos métodos tradicionais para 

identificação e isolamento bacteriano, é recomendado o início empírico de antimicrobiano(s) 

de largo espectro. O desenvolvimento da biologia molecular, particularmente da reação em 

cadeia da polimerase (PCR), tornou possível o diagnóstico rápido de agentes infecciosos. 

Entretanto, devido à diversidade dos possíveis agentes etiológicos na sepse, a utilização da 

PCR com primers específicos para cada agente se torna pouco prática. Com a PCR de largo 

espectro é possível que em uma só reação se identifique qualquer bactéria, possibilitando 

um tratamento precoce e direcionado. Desta forma, este trabalho teve como objetivo 

avaliar o papel da PCR de largo espectro no diagnóstico etiológico de pacientes com sepse e 

a comparação desta técnica com os métodos tradicionais de cultura. Foram incluídos 74 

pacientes com diagnóstico de sepse atendidos na Unidade de Emergência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e 14 voluntários sadios. Foi 

realizada a extração do DNA do soro, plasma e buffy-coat dos pacientes, seguida da 

realização da PCR de largo espectro com dois diferentes pares de primers, e sequenciamento 

das amostras positivas. Dos 74 pacientes, 39 (53%) eram homens; a média de idade foi 55 ± 

19 anos; 37 (50%) tiveram sepse grave e 37 (50%) choque séptico; e a mortalidade foi 51%. A 

maioria das infecções primárias teve origem respiratória (66%), seguida de infecções gênito-

urinárias (20%). A hemocultura foi positiva em 22 (30%) pacientes, e sua positividade foi 

significativamente maior em pacientes mais velhos (p< 0,05) e com valores mais altos de 

proteína C reativa (CRP) (p< 0,05). A PCR de largo espectro foi positiva em 44 (59%) 

pacientes considerando os dois pares de primers, sendo sua positividade significativamente 

maior que a da hemocultura (p< 0,001). Para o par Bak11W/Bak2 ela foi positiva em 25 

(34%) pacientes, e para o par Taf/Tar, em 29 (39%) pacientes. Em relação às frações do 

sangue, amostras de 24 pacientes foram positivas na fração soro; 22 na fração plasma; e 18 



 
 

 

na fração buffy-coat. Nenhuma característica clínica ou demográfica dos pacientes 

influenciou a positividade da PCR de largo espectro. A PCR de largo espectro foi negativa em 

todas as frações do sangue dos voluntários sadios. A sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo da PCR foram 59%, 100%, 100% e 32%, 

respectivamente. Em 40 (54%) pacientes os resultados da PCR e hemocultura foram 

concordantes. O coeficiente de concordância kappa obtido foi 0,147 (p = 0,131). Em relação 

ao sequenciamento, em 21 amostras de 16 pacientes foi possível identificar um agente 

etiológico. As bactérias mais detectadas foram Escherichia coli (3), Enterococcus sp. (2), 

Staphylococcus sp. (2) e Ralstonia sp. (2). Em apenas dois pacientes as amostras tiveram a 

mesma espécie bacteriana detectada na hemocultura e PCR de largo espectro (E. coli e 

Streptococcus pneumoniae). Em resumo, a PCR de largo espectro foi mais sensível do que a 

hemocultura na identificação bacteriana em pacientes com sepse atendidos em um Hospital 

de Emergência. 

 

Palavras-chave: Sepse. PCR de largo espectro. Diagnóstico. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

GOZZI, A. The role of broad-range polymerase chain reaction (PCR) in the etiologic 

diagnosis of sepsis. 2014. 79 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Sepsis is responsible for a high rate of hospitalization and mortality. Due to the severity of 

clinical presentation and limitation of traditional methods for bacterial identification and 

isolation, it is recommended to initiate empirically broad-spectrum antimicrobial treatment. 

The development of molecular biology, particularly the polymerase chain reaction (PCR), 

enabled to realize a rapid diagnosis of infectious agents. However, due to the diversity of 

possible etiologic agents in sepsis, the use of PCR with specific primers for each agent 

becomes impractical. With the broad-range PCR, it is possible, in a single reaction, to identify 

any bacteria, allowing an early and directed treatment. Thus, this study aimed to evaluate 

the role of broad-range PCR in the etiologic diagnosis of patients with sepsis and compare 

this technique with traditional methods of culture. Seventy-four patients with sepsis 

admitted to the Emergency Unit of Clinical Hospital of Ribeirão Preto Medical School – USP 

and 14 controls were included in the study. DNA from serum, plasma and buffy-coat were 

extracted from all patients and controls. Broad-range PCR was performed in all samples, 

followed by DNA sequencing of the amplicons. Out of 74 patients, 39 (53%) were male, 

mean age was 55 ± 19 years old; 37 (50%) patients had severe sepsis and 37 (50%) septic 

shock; the mortality rate was 51%. Most of primary infections were from respiratory tract 

(66%), followed by urinary tract infection (20%). Blood culture was positive in 22 (30%) 

patients, and its positivity was greater in older patients (p< 0,05) and patients with higher 

levels of C reactive protein (CRP) (p< 0,05). Broad-range PCR was positive in 44 (59%) 

patients, when considering both pairs of primers, and was significantly increased compared 

to blood culture positivity (p< 0,001). Broad-range PCR using Bak11W/Bak2 primers was 

positive in 25 (34%) patients, and using Taf/Tar primers, in 29 (39%) patients. Related to 

blood fractions, samples from 24 patients were positive in serum; 22 in plasma fraction; and 

18 in buffy-coat. None of clinical and demographic characteristics influenced the broad-

range PCR positivity. The sensitivity, specificity, positive predicted value and negative 



 
 

 

predictive value, when considered healthy persons as negative control, were 59%, 100%, 

100% and 32%, respectively. In 40 (54%) patients, blood culture and PCR results were 

concordant. The concordance coefficient kappa obtained was 0,147 (p = 0,131). Regarding to 

etiologic agents, in 21 samples, from 16 patients, a bacteria was identified by sequencing. 

The most common bacteria were Escherichia coli (3), Enterococcus sp. (2), Staphylococcus sp. 

(2) and Ralstonia sp. (2). In only two patients, the same bacterial species were identified in 

both, blood culture and broad-range PCR (E. coli e Streptococcus pneumoniae). In conclusion, 

broad-range PCR was more sensitive than blood culture for bacterial identification in septic 

patients admitted to an Emergency Unit. 

 

Keywords: Sepsis. Broad-range PCR. Diagnosis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sepse e suas definições  

 

Doenças infecciosas são uma preocupação mundial há milênios, sendo inclusive 

responsáveis pelo extermínio de populações inteiras no passado. Assim, há muito tempo 

também existe uma grande preocupação com o controle das infecções, particularmente as 

que apresentam manifestações sistêmicas. A palavra sepse se origina da língua grega e 

significa “decompor matéria orgânica animal ou vegetal na presença de bactéria”. O termo 

apareceu pela primeira vez nos poemas de Homero como derivação do verbo grego sepo, 

que significa apodrecer (1). De fato, por muitos anos acreditava-se ser essa uma doença 

onde o corpo sofria as ações de uma infecção, resultando em um estado de decomposição 

de tecidos (2). Apenas recentemente sua etiofisiopatologia foi melhor estudada, sabendo-se 

hoje que se trata de uma resposta inflamatória do corpo frente à invasão de microrganismos 

(2, 3).  

Com o aumento de casos de doenças infecciosas, em meados do século XX, o uso de 

terminologias como bacteremia, septicemia, sepse e choque séptico também foi ampliado 

consideravelmente. Além desses termos, na década de 80 foram incluídos alguns 

parâmetros de disfunções de órgãos para definição da “síndrome da sepse” (4). Por outro 

lado, usualmente alguns desses termos eram também utilizados para descrever um estado 

inflamatório sem a presença de um foco infeccioso (3). Assim, com o intuito de minimizar 

confusões e servir de base para intervenções terapêuticas, as definições e terminologias 

foram padronizadas em 1991, em uma conferência realizada em Chicago com a participação 

das entidades American College of Chest Physicians (ACCP) e Society of Critical Care Medicine 

(SCCM) (2, 5-7). 

Nessa conferência, foram introduzidos dois novos termos: síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS) e síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (MODS). Além 

disso, foram discriminados termos que caracterizam a gravidade da doença, como sepse, 

sepse grave e choque séptico (2, 5-7). 

Dessa forma, toda resposta inflamatória generalizada pode ter a denominação de 

SIRS, se atender a pelo menos dois dos seguintes critérios: temperatura corporal maior que 

38°C ou menor que 36°C; frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto; 
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contagem de leucócitos anormal (maior que 12 mil células por mm3, menor que 4 mil células 

por mm3, ou mais de 10% de bastonetes); e taquipneia (frequência respiratória maior que 20 

inspirações por minuto ou PaCO2 menor que 32 mmHg).  

Adicionalmente, se a SIRS for secundária a infecção, e não decorrente de outros 

fatores responsáveis por inflamação como trauma, queimadura e pancreatite, estabelece-se 

o diagnóstico de sepse (5, 6, 8). Atualmente, sabe-se que tanto bactérias, como fungos, vírus 

e parasitas podem acionar a liberação de mediadores inflamatórios e causar sepse (6). A 

figura 1 ilustra as relações entre SIRS, infecção e sepse. 

 

 

Figura 1 – Relação entre infecções sistêmicas e SIRS. Adaptado de Bone et al. (6) 

 

Uma complicação da SIRS é a disfunção de órgãos, como rins, coração, fígado, 

sistema nervoso central, etc, podendo chegar a falência de múltiplos órgãos. Por esse 

motivo, outro termo definido pela conferência foi o MODS. Alguns estudos clínicos 

retrospectivos (9, 10) mostraram que a mortalidade em pacientes com sepse é decorrente 

principalmente das complicações que a inflamação pode causar no funcionamento dos 

órgãos. Dessa maneira, a diferenciação da sepse em seus vários graus de gravidade também 
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foi introduzida na conferência de 1991, com os termos “sepse”, “sepse grave” e “choque 

séptico”. Sepse grave foi então definida como sepse associada a disfunção de órgãos, 

hipoperfusão tecidual, ou hipotensão; e choque séptico como a persistência da hipotensão, 

mesmo após terapia adequada de reposição de fluidos (6). A figura 2 apresenta a evolução 

da sepse até o estabelecimento do choque séptico. 

 

 

Figura 2 – Fisiopatologia da sepse grave e choque séptico. Adaptado de Nguyen et al. (11) 

 

Desde a conferência de 1991, a nomenclatura da sepse foi revista inúmeras vezes e 

sempre foi mantido a classificação em sepse, sepse grave e choque séptico, porém com 

pequenas alterações nas definições das disfunções de órgãos e com o desenvolvimento de 

escores de gravidade e de disfunção de órgãos, como, por exemplo, o Sepsis-related Organ 

Failure Assessment (SOFA) (12-14). 

 

1.2 Fisiopatologia da sepse 
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Tendo em vista as definições descritas previamente, é evidente que a resposta 

inflamatória exerce um papel importante na fisiopatologia da sepse. Nesse sentido, há um 

desequilíbrio nas respostas pró e anti-inflamatórias, causado pela liberação de mediadores 

inflamatórios na presença de toxinas bacterianas (2, 11, 15, 16).  

Substâncias nocivas como o lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram-negativas, o 

ácido lipoteicóico (LPA) de bactérias Gram-positivas, ou superantígenos como as toxinas de 

S. aureus e S. pyogenes são liberadas e entram em contato com as células de defesa. Essas 

toxinas podem tanto afetar a função de macrófagos, aderindo a eles através de receptores 

toll-like (TLRs) e co-receptores (CD-14), como provocar a ativação de linfócitos T, ambos 

resultando na produção de mediadores inflamatórios (2, 17).  

Citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral α (TNF-α), e interleucinas 

(IL-1β, IL-6, entre outras), induzem a vasodilatação pela produção de óxido nítrico (NO); 

aumentam a coagulação; e liberam metabólitos do ácido araquidônico, precursor de 

elementos essenciais na inflamação. Paralelamente, ocorre liberação de mediadores anti-

inflamatórios, como IL-4, IL-10 e IL-13. O desequilíbrio entre essas duas vias altera a 

homeostase e contribui para a progressão da disfunção de órgãos (2, 15, 17, 18). Um resumo 

da fisiopatologia da sepse encontra-se na figura 3. 

 

Figura 3 – Resumo da fisiopatologia da sepse. TLR-4 e TLR-2: Receptores toll-like; CD14: Co-receptor 
de monócitos; NF-κB: fator nuclear kappa B; iNOS: óxido nítrico sintetase induzível; NO: óxido nítrico; 
TNF-α: fator de necrose tumoral α; IL-1β e IL-10: Interleucinas. Adaptado de: 
<http://crashingpatient.com/resuscitation/severe-sepsis.htm/#physiology_of_sepsis> 
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1.3 Epidemiologia da sepse 

 

A padronização da nomenclatura permitiu aos pesquisadores avaliar de maneira mais 

fidedigna a epidemiologia da sepse. Um grande estudo epidemiológico realizado em 2003 

mostrou que entre 1979 e 2000 houve um aumento anual de 8,7% na incidência da sepse 

nos EUA, passando de cerca de 164 mil casos em 1979 (82,7 por 100 mil habitantes) para 

aproximadamente 660 mil em 2000 (240,4 por 100 mil habitantes) (19). 

Segundo Angus et al., a estimativa da incidência de sepse grave nos EUA é de 751 mil 

casos por ano (20). Eles também relataram que mais da metade dos pacientes com sepse 

grave estiveram internados em UTIs, e que estes representavam cerca de 11% das 

admissões nessas unidades (20). Um estudo mais recente, conduzido por Dombrovskiy et al., 

analisou todos os pacientes com sepse hospitalizados nos EUA entre 1993 e 2003 e 

demonstrou um aumento na incidência ajustada de sepse de 66,8 ± 0,16 para 132 ± 0,21 por 

100 mil habitantes (p<0,001) (21).  

Adhikari et al. estimaram uma incidência de aproximadamente 19 milhões de casos 

de sepse no mundo por ano (22). Um estudo holandês de prevalência de sepse, realizado em 

um dia, estimou a incidência de sepse na população holandesa em 0,6 ± 0,06 casos por 1000 

habitantes; de sepse grave em 0,54 ± 0,06; e de choque séptico, 0,24 ± 0,04 casos por 1000 

habitantes, que correspondeu a 0,61% das admissões hospitalares e 11% das admissões em 

UTIs, para sepse grave (23). 

A sepse grave é a principal causa de morte dentro de hospitais nos EUA (24). Em um 

estudo que utilizou dados de hospitais inscritos na Surviving Sepsis Campaign, foi 

demonstrado que a mortalidade hospitalar de pacientes com sepse variou de 28,3 a 41,1% 

nos EUA e Europa, respectivamente (25). De acordo com o estudo SOAP, realizado em 24 

países da Europa, 37,4% dos pacientes em UTIs apresentaram sepse durante sua estadia, 

com uma taxa de mortalidade, dentre esses, de 27%, sendo 32,2% para os pacientes com 

sepse grave, e 54,1% para choque séptico (26). Friedman et al. analisaram 131 publicações 

relacionadas a choque séptico no período de 1958 a 1997, e observaram que a mortalidade 

geral dos pacientes foi de 49,7%, e que houve uma tendência global significativa de redução 

da mortalidade ao longo do período estudado (27).  
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Assim, podemos perceber que apesar da taxa de mortalidade de pacientes com sepse 

estar reduzindo com o tempo, ela ainda continua alta. Além disso, considerando o aumento 

na incidência de sepse, o número absoluto de pacientes que morrem por causa dessa 

doença continua aumentando. Isso pôde ser visto no estudo conduzido por Dombrovskiy et 

al. entre 1993 e 2003, em que a mortalidade hospitalar caiu de 45% para 37,7%, porém, a 

taxa de mortalidade absoluta na população, ajustada para idade, subiu de 30,3 para 49,7 por 

100 mil habitantes (21). 

Em relação aos agentes etiológicos, no século passado havia um predomínio de 

bactérias Gram-negativas envolvidas na etiologia da sepse (28). No entanto, recentemente 

houve um aumento crescente de microrganismos Gram-positivos (27), chegando, em alguns 

locais, até mesmo a superar os microrganismos Gram-negativos em agentes isolados de 

cultura (19, 26).  

No que tange ao sítio primário da infecção, foi notada uma inversão, do foco 

abdominal como principal sítio primário até 1990, para pulmonar, após esse período (27). 

Atualmente, em torno de 50% dos casos de sepse têm origem pulmonar, seguida de 

infecções abdominais e urinárias (20, 24). 

 

1.4 Epidemiologia da sepse no Brasil 

 

Em nosso conhecimento, o primeiro estudo multicêntrico que avaliou a 

epidemiologia da sepse no Brasil foi o BASES (Estudo epidemiológico brasileiro de sepse), 

publicado em 2004. O estudo foi conduzido em cinco hospitais nos estados de São Paulo e 

Santa Catarina. A incidência de sepse foi de 30,5 (IC 95%: 28,9 – 32,1) casos por 100 

admissões nas UTIs. Dos pacientes que tiveram tempo de estadia maior do que 24h, 46,9% 

se encaixavam nos critérios de sepse e, entre eles, a mortalidade foi 33,9%. Esse número foi 

ainda maior para pacientes com sepse grave (46,9%) e choque séptico (52,2%) (29).  

Linde-Zwirble e Angus compararam o estudo BASES com outros 13 estudos, e 

observaram que a incidência de sepse grave nas UTIs registradas no estudo brasileiro foi 

uma das maiores (17,4% das admissões). Eles atribuíram essa alta incidência a uma possível 

escassez de leitos em UTIs brasileiras, dando preferência de hospitalização a pacientes com 

enfermidades mais sérias, como a sepse grave (30). 
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Em comparação com outros centros, como feito no estudo PROGRESS, publicado em 

2009, o Brasil está entre os países com maior mortalidade em sepse grave entre 37 países 

estudados como Alemanha, Argentina, Canadá, Índia, EUA, Malásia, Austrália, entre outros. 

A mortalidade no Brasil foi 67,4%, mais que o dobro da taxa na Austrália (32,6%), e bem 

maior que outros países em desenvolvimento, como os 39% na Índia, por exemplo (31). 

Em 2008, foi publicado um estudo multicêntrico que avaliou o custo de pacientes 

sépticos no Brasil. Denominado COSTS, o estudo avaliou 21 UTIs brasileiras e um total de 

524 pacientes com sepse. A mediana do custo diário por paciente séptico no Brasil foi 934 

dólares, e o custo total por paciente, 9.632 dólares. Também foi observado que a 

mortalidade nos hospitais públicos foi significantemente maior do que em hospitais privados 

(49,1% vs 36,7%, respectivamente, p = 0,006) (32). 

Atualmente, grandes estudos multicêntricos estão em andamento, avaliando a 

prevalência e mortalidade da sepse no mundo (IMPRESS) e no Brasil (SPREAD), assim como a 

eficiência de intervenções terapêuticas (CHECKLIST) em UTIs. Todos eles ainda estão em 

desenvolvimento e são acompanhados pelo Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) 

(http://ilas.org.br/). 

 

1.5 Diagnóstico etiológico na sepse 

 

Um grande desafio na prática clínica para o diagnóstico de sepse é a confirmação da 

infecção, ou seja, atribuir a SIRS a uma infecção, descartando outras causas de inflamação. 

Para isso, é necessário identificar um ou mais agentes infecciosos, o que nem sempre ocorre. 

Adicionalmente, considerando a gravidade dos quadros de sepse, é fundamental que 

antimicrobianos de largo espectro sejam administrados o mais rápido possível (33, 34). Por 

isso, quanto mais precoce a identificação do agente etiológico responsável pelo 

desencadeamento da sepse, maior a probabilidade de tratamento direcionado, melhor o 

prognóstico do paciente e menor a chance de seleção de microrganismos resistentes a 

antibióticos de largo espectro (11). 

Primariamente, a identificação de microrganismos se deu pela comparação fenotípica 

das espécies encontradas com a morfologia e características bioquímicas de espécies 

descritas na literatura (35). Embora muitas características estejam compiladas em tabelas 

usadas como referências, a identificação final se dá na maioria das vezes pela espécie mais 
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provável, pois os resultados não são exatos. Dessa forma, a identificação de microrganismos 

causadores da infecção pode ser variável entre diferentes laboratórios (36).  

A identificação direta por microscopia (coloração de Gram) pode evidenciar 

rapidamente a presença de um agente em amostras biológicas, e tem a vantagem da 

obtenção das características morfotintoriais bacterianas, ou seja, o formato da bactéria 

(bacilo, coco, cocobacilo, etc) e a caracterização por Gram (Gram-negativo ou Gram-

positivo). Todavia, é necessário uma carga bacteriana muito grande (>104 UFC/mL) para que 

os microrganismos sejam vistos ao microscópio óptico (37). 

Métodos diagnósticos baseados em cultura microbiológica possuem a vantagem de 

isolar o agente infeccioso e também a possibilidade de realizar testes de sensibilidade aos 

antimicrobianos. Por outro lado, para que seja realizada a identificação, é essencial que a 

amostra esteja pura, isto é, constituída de apenas uma espécie bacteriana, e em quantidade 

suficiente para realização dos testes bioquímicos. Assim, antes de tudo, os microrganismos 

que estão causando a infecção devem ser recuperados de amostras clínicas e cultivados em 

meios de cultura artificiais. Esse processo é relativamente demorado (variando entre 24h até 

sete dias), considerando a urgência do tratamento e gravidade da doença, onde cada hora 

de atraso tem um grande impacto na sobrevida do paciente (33).  

Ainda assim, atualmente o padrão ouro de detecção de microrganismos responsáveis 

pela sepse ainda é a hemocultura. Uma das desvantagens da hemocultura é que para a 

recuperação eficiente de bactérias na corrente sanguínea, deve ser coletado um volume de 

aproximadamente 10 mL de sangue em cada frasco de cultura (38), volume nem sempre 

viável entre pacientes hospitalizados, principalmente em UTIs. Além disso, culturas falso 

negativas são comuns em pacientes com uso prévio de antibióticos e na presença de 

microrganismos fastidiosos ou nutricionalmente mais exigentes (39, 40). Sabe-se atualmente 

que uma ampla proporção de microrganismos existentes não são cultiváveis (41), o que nos 

leva a indagar sobre nosso real conhecimento sobre as bactérias que têm a capacidade de 

causar doenças nos seres humanos.  

Nesse sentido, existem também limitações da hemocultura quanto ao espectro de 

positividade. Por exemplo, bactérias anaeróbias estritas têm de ser cultivadas em sistemas 

diferenciados, que não permitem a entrada de O2 do ar, tóxico para suas células. Bactérias 

fastidiosas, como o causador da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, também 

necessitam de um meio de cultura especial e sua incubação é prolongada, em até 40 dias. 
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Maior atenção também deve ser dada a pacientes que receberam tratamento prévio com 

antimicrobianos. É comum a adição de resinas adsorventes de antibióticos que visam 

diminuir sua concentração no sangue coletado para cultura, a fim de minimizar resultados 

falso negativos. 

Outra desvantagem da hemocultura é a quantidade de amostras positivas 

provenientes da contaminação na hora da coleta ou em outro momento de seu 

processamento. Zadroga et al., avaliaram os resultados de dois sistemas automatizados para 

hemocultura em um departamento de emergência nos EUA, e concluíram que 33% dos 

microrganismos recuperados em qualquer dos sistemas, são na verdade contaminação, 

enquanto que 63% são patógenos, e o restante, de origem indeterminada (38). 

 

1.6 O uso da biologia molecular na sepse 

 

Embora seja aconselhável uma terapia antimicrobiana empírica de largo espectro em 

pacientes com sepse, a escolha do antibiótico adequado é a intervenção mais efetiva na 

sobrevida dos pacientes (42). Assim, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a 

probabilidade de um tratamento direcionado. 

Tendo como objetivo acelerar a detecção dos patógenos envolvidos em infecções e 

aumentar a sensibilidade dos testes diagnósticos, órgãos regulamentadores de técnicas 

laboratoriais como o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), vêm gradativamente 

incrementando métodos de biologia molecular em seus protocolos (43). Uma das grandes 

vantagens da biologia molecular é o não requerimento de crescimento dos microrganismos, 

sendo possível a avaliação de sua presença ou ausência diretamente nas amostras clínicas 

dos pacientes (44).  

Paralelamente, no ramo da pesquisa científica, métodos como espectrometria de 

massa, reação em cadeia da polimerase (PCR), sequenciamento, polimorfismo do 

comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP), microarranjos, entre outros, vêm sendo 

estudados como potenciais alternativas futuras (45-47).  

Entre esses métodos, a PCR é uma das mais utilizadas. Seu princípio baseia-se na 

amplificação de ácidos nucleicos, possibilitando que as moléculas de DNA do patógeno 

sejam visualizadas, identificadas e até mesmo quantificadas quando presentes em uma 
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amostra clínica (urina, sangue, fezes, lavado bronco alveolar, etc). Para isso são necessários 

primers específicos para a região do DNA das bactérias a ser amplificada. 

Dessa forma, PCRs espécie-específicas são mais úteis na investigação de doenças 

causadas por apenas um patógeno, como, por exemplo, tuberculose. Porém, o seu uso se 

torna pouco viável para o diagnóstico da sepse, onde inúmeros microrganismos podem ser o 

agente causal. Essa limitação pode ser minimizada com a PCR de largo espectro, que utiliza 

primers direcionados às regiões conservadas do DNA procarionte, tornando possível 

amplificar o DNA de qualquer bactéria em uma só reação. A região a ser amplificada mais 

comumente utilizada é uma parte do DNA codificador da porção 16S de RNA ribossômico de 

bactérias (48-50). Estudos com a PCR de largo espectro vêm sendo realizados desde o início 

da década de 90, com o intuito de introduzir essa técnica na pesquisa microbiológica (48). 

Supõe-se que o nível de conservação do gene 16S rRNA deve-se ao fato de ele 

codificar um componente crítico da função celular (35). Esse gene codificador da subunidade 

menor do ribossomo bacteriano é encontrado em todas as bactérias, e possui partes 

altamente conservadas intercaladas com porções variáveis, permitindo a identificação 

bacteriana (44). Desse modo, uma reação utilizando a porção 16S rDNA pode ser capaz de 

detectar a presença de qualquer bactéria, e também identificá-la. Além disso, problemas na 

execução da hemocultura, como a interferência de antibioticoterapia prévia, ou a limitação 

de organismos não cultiváveis, exigentes ou fastidiosos, não são aplicáveis à PCR. Assim, a 

PCR de largo espectro possui um bom potencial para o diagnostico etiológico em doenças 

como endocardite infecciosa, sepse, entre outras. 

 

1.7 Hipótese do estudo 

 

Considerando a necessidade de novos métodos para o diagnóstico precoce da sepse, 

formulamos a hipótese de que a PCR de largo espectro apresenta melhor sensibilidade, 

especificidade e rapidez no diagnóstico etiológico da sepse, em relação à hemocultura, o que 

pode possibilitar um tratamento direcionado e, com isso, uma melhoria na 

morbimortalidade destes pacientes, além do uso racional de antimicrobianos de largo 

espectro. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse projeto foi determinar o papel da PCR de largo espectro no 

diagnóstico etiológico de sepse em pacientes atendidos em um hospital de emergência.  

Os objetivos específicos foram: 

 Padronizar a PCR de largo espectro para o diagnóstico bacteriano em pacientes com 

sepse, utilizando kits comerciais disponíveis, que tornam o processo mais prático e 

aplicável em uma rotina laboratorial. 

 Comparar os resultados da PCR de largo espectro com as técnicas tradicionais de 

cultura, e calcular sua sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e 

negativo, utilizando dois diferentes pares de primers, e três frações do sangue (soro, 

plasma e buffy-coat). 

 Determinar características clínicas e laboratoriais que possam influenciar os 

resultados da PCR de largo espectro. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo analítico, observacional e transversal.  

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (UE-HCFMRP-USP).  

A UE-HCFMRP-USP é um hospital exclusivo para o atendimento de urgências e 

emergências, sendo referência terciária para 26 municípios da Divisão Regional de Saúde XIII 

do Estado de São Paulo (Ribeirão Preto) que totaliza, aproximadamente, 1.200.000 

habitantes. Apresenta uma média de internação anual de aproximadamente 20.000 

pacientes (51).  

 

3.3 Elegibilidade dos pacientes 

 

Os pacientes admitidos na UE-HCFMRP-USP com presença de SIRS e suspeita de 

infecção, associado à coleta de hemocultura na admissão, foram incluídos prospectivamente 

no estudo.  

Além dos pacientes com sepse, 14 voluntários saudáveis foram incluídos como 

controles negativos. Suas amostras foram processadas da mesma maneira que as amostras 

de pacientes com sepse, conforme descrito abaixo. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão foram:  

 Idade ≥ 12 anos, de ambos os sexos; 

 Pacientes admitidos na UE-HCFMRP-USP com SIRS e suspeita de sepse; 

 Menos de 24 h da admissão hospitalar; 
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 Capacidade do paciente ou representante legal de decidir quanto à participação ou 

não no estudo. 

 

3.5 Critérios de não inclusão e/ou exclusão 

 

Os critérios de não inclusão/exclusão são:  

 Pacientes com diagnóstico de SIRS secundário a outras etiologias que não sepse; 

 Recusa em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) ou decisão de 

não participação no estudo; 

 Ausência de coleta de hemocultura na admissão. 

 

3.6 Diagnóstico confirmatório de sepse 

 

O diagnóstico de sepse foi realizado pela equipe médica da UE-HCFMRP-USP, pela 

presença da SIRS atribuída a uma infecção. A SIRS foi definida pela presença de pelo menos 

dois dos seguintes critérios (6): 

 Temperatura corpórea maior que 38°C ou menor que 36°C;  

 Frequência cardíaca maior que 90 bpm;  

 Frequência respiratória maior que 20 ipm ou PaCO2 menor que 32 mmHg; 

 Contagem de leucócitos maior que 12.000 células/mm3, menor que 4.000 

células/mm3, ou presença de mais que 10% de bastonetes. 

A confirmação de infecção adquirida na comunidade foi feita pela equipe médica por 

critérios clínicos, exames de imagem (radiografia de tórax, ultrassonagrafia, tomografia 

computadorizada), exames laboratoriais (urina I, hemograma, proteína C reativa) e 

microbiológicos (hemocultura, urocultura, cultura de líquor, cultura de abscesso, etc). Esses 

exames são rotineiramente solicitados de acordo com a suspeita clínica. Para o diagnóstico 

de infecção nosocomial, foram utilizados os critérios do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC) (52). 

 

3.7 Obtenção dos dados laboratoriais dos pacientes 
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Durante a inclusão e internação dos pacientes, as informações clínicas foram 

coletadas em formulário específico contendo características demográficas e clínicas, 

resultados de culturas microbiológicas, resultados de exames laboratoriais, escores de 

gravidade, medicamentos prescritos, evolução e desfecho do quadro clínico do paciente, 

entre outras (Apêndice A). O escore SOFA mensura a disfunção de órgãos, enquanto que o 

escore APACHE II mensura a gravidade do paciente e a probabilidade de mortalidade. 

 

3.8 Realização da hemocultura 

 

A indicação de coleta de hemocultura foi de responsabilidade da equipe médica e seu 

processamento continuou sendo feito normalmente pelo laboratório de microbiologia da 

UE-HCFMRP-USP, pelo sistema automatizado BD Bactec 9240®. Não houve qualquer 

interferência do estudo na indicação de coleta ou no processamento da hemocultura.  

Para realização do exame de hemocultura foram coletadas quantidades suficientes 

para 2 frascos de cultura, que foram incubados em aparelho automatizado (BACTEC - BD®) 

por no máximo 7 dias. Havendo positividade, as amostras foram subcultivadas nos meios 

sólidos Ágar Chocolate, Ágar McConkey e Ágar Sal Manitol. Após seu crescimento, colônias 

isoladas foram identificadas através do sistema Vitek 2 (bioMérieux, Durham, NC). 

 

3.9 Coleta e processamento das amostras para realização da PCR de largo espectro 

 

Foram coletadas amostras de sangue (aproximadamente 3 mL em um tubo sem 

anticoagulante e 3 mL em um tubo com anticoagulante EDTA) dos pacientes, dentro das 

primeiras 24 horas de internação. Cada amostra de sangue coletada foi centrifugada a 2.500 

rpm por 15 minutos (centrífuga Eppendorf 5804R, Hamburg, Germany) e então fracionada 

em soro, plasma e buffy-coat. 

Para o correto isolamento da fração buffy-coat e remoção das hemácias 

remanescentes, foi utilizado um tampão de lise de hemácias (155 mM NH4Cl; 10 mM KHCO3; 

0,1 mM EDTA), na proporção de 2 unidades de tampão para 1 de amostra.  Após adição do 

tampão, cada amostra foi homogeneizada cuidadosamente por 30 segundos e logo após, 

centrifugada a 2.500 rpm por cinco minutos. Esse procedimento foi repetido até a lise total 
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das hemácias e, finalmente, o pellet de leucócitos ressuspendido em 200 µL de solução 

salina 0,9%. 

 

3.10 Extração do DNA 

 

Todas as frações, soro, plasma e buffy-coat, foram imediatamente submetidas à 

extração de DNA com o DNeasy® Blood & Tissue kit (Qiagen, Hilden, Germany) seguindo as 

instruções do fabricante. Para isso, foram utilizados 200 µL de cada amostra, e o volume 

final de eluição do DNA extraído foi 100 µL para amostras de soro e plasma e 200 µL para 

amostras de buffy-coat. O DNA extraído foi quantificado utilizando o aparelho Nanodrop® 

2000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE, EUA), e armazenado a -20°C até sua posterior 

utilização na reação da PCR de largo espectro.  

 

3.11 Reação em cadeia da polimerase de largo espectro 

 

Para realização da PCR, foi utilizado o TopTaq® Master Mix kit (Qiagen), no qual as 

concentrações da enzima Taq Polimerase, nucleotídeos (dNTP), tampão e co-fator MgCl2 já 

são previamente estabelecidas (Tabela 1), sem necessidade de ajuste para as diversas 

reações. Desta forma, em um mesmo tubo são colocados: o mix (proveniente do kit), primer 

forward, primer reverse, a amostra a ser testada, e água ultra pura RNase free estéril 

(proveniente do kit) para complementação do volume final. Além disso, foram utilizados dois 

pares de primers direcionados à região codificante da fração 16S ribossomal de procariontes 

(39, 53). Suas descrições encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Composição dos reagentes presentes no master mix do kit comercial Top Taq Master Mix 
(QIAgen®) para PCR 

 Concentração na reação de PCR 

Co-fator 1,5 mM MgCl2 
Enzima TopTaq DNA Polimerase 5,0 unidades/µL 
dNTP 200 µM cada nucleotídeo 
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Tabela 2 – Sequências e tamanhos de amplicons dos primers Bak11W/Bak2 e Taf/Tar. 

Primers Sequência 
Produto 

amplificado (pb) 
para S. aureus 

Produto 
amplificado (pb) 

para E. coli 

Bak11W 
(sense) 

AGTTTGATC(A/C)TGGCTCAG 

804 797 
Bak2 

(anti-sense) 
GGACTAC(C/T/A)AGGGTATCTAAT 

Taf 
(sense) 

TCCTACGGGAGGCAGCAGT 
467 467 

Tar 
(anti-sense) 

GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT 

Adaptado de Zucol et al. (54) 

 

A reação da PCR começou com uma etapa inicial de desnaturação (pré-PCR), a uma 

temperatura de 94°C por três minutos; seguida por ciclos de amplificação em três diferentes 

temperaturas (desnaturação do DNA, anelamento dos primers e extensão da nova fita de 

DNA), conforme padronização para cada par de primers, descrita adiante. Após, foi feita a 

extensão final dos amplicons a 72°C (temperatura de atividade da Taq Polimerase) por 10 

minutos, e então, conservação a 4 °C até a revelação em gel de eletroforese. 

As reações de PCR foram realizadas em um termociclador (Veriti® 96-well, Applied 

Biosystems), e, juntamente com as amostras, foram adicionados um ou mais controles 

negativos (utilizando-se água estéril no lugar do DNA da amostra), além de um controle 

positivo (DNA extraído de colônias bacterianas). 

Após a amplificação, as amostras foram reveladas por eletroforese. Para isso, 8,5 µL 

de cada amostra, acrescidos a 2 µL de corante (loading dye 6x) e 1,5 µL de intercalante de 

DNA (GelRed®, Uniscience do Brasil, São Paulo, SP), diluído em água estéril na proporção 

1:500, foram aplicados em gel de agarose a 2%. Em cada gel foi feita também a aplicação de 

um marcador de peso molecular de 100 pb. Os géis foram submetidos a uma corrente 

elétrica de 110V em um tempo médio de 50 minutos, em cuba para eletroforese (Bio-Rad 

Laboratories Inc, Hercules, CA), e logo depois foram revelados e fotografados em luz 

ultravioleta. 

 

3.11.1 Padronização da PCR de largo espectro  
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Para a padronização da PCR de largo espectro foram utilizadas 10 amostras de 

bactérias comumente isoladas em amostras clínicas, sendo cinco bactérias Gram-negativas 

(Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Neisseria meningitidis) e cinco Gram-positivas (Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Streptococcus 

pyogenes). A obtenção dessas cepas foi feita no laboratório de microbiologia da UE-

HCFMRP-USP, o mesmo hospital em que foram colhidas as amostras clínicas dos pacientes. 

O DNA das bactérias foi extraído de colônias bacterianas suspensas em salina 0,9%, 

com concentração final semelhante à escala 0,5 de McFarland (1,5 x 108 UFC/mL), através do 

mesmo protocolo utilizado para as amostras dos pacientes. Da mesma maneira, o DNA 

extraído foi avaliado quanto à quantidade e qualidade em espectrofotômetro NanoDrop® 

2000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE, EUA). 

Com o DNA dessas bactérias, foi realizada a padronização da concentração de 

primers necessária para a reação de PCR de largo espectro, bem como das diferentes etapas 

da PCR, tais como configuração do tempo e temperatura de anelamento da reação. 

 Para a padronização da quantidade de primer, foram feitas diversas reações com 

diferentes combinações de concentrações do primer forward e reverse (2, 5, 10 e 20 pmol/ 

µL), até se obter a quantidade de primers com a melhor amplificação da amostra e melhor 

qualidade na corrida eletroforética. A descrição da quantidade dos reagentes, para ambos 

pares de primers, encontra-se resumida na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Descrição dos reagentes da PCR de largo espectro 

 Quantidade 

Master mix (enzima, buffer, dNTP, MgCl) 12,5 µL 
H20 7,5 µL 
Primer sense (5 pmol/µL) 1 µL 
Primer anti-sense (10 pmol/µL) 1 µL 
DNA 3 µL 

TOTAL 25 µL 

 

A configuração da PCR em termociclador foi baseada na descrição feita por Zucol et 

al. (54), com alguns ajustes por se tratar de uma PCR convencional. Para determinação da 

temperatura ideal de anelamento dos primers, foram feitas várias reações com mudanças 

graduais na temperatura, partindo de 5°C a menos que a menor temperatura de melting do 

par de primers, testando uma variação de cerca de 6°C em torno desta (acima e abaixo). A 



34 
 

 

temperatura de anelamento foi escolhida através da melhor amplificação da amostra dentre 

as testadas, e a configuração final das reações para os dois pares de primers encontra-se na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Etapas da reação de PCR de largo espectro para os primers Bak11W/Bak2 e Taf/Tar 

 

3.12 Sequenciamento 

 

Após a realização da PCR dos pacientes, foram feitos os sequenciamentos das 

amostras positivas. Para isso, o DNA amplificado foi purificado do gel de agarose após a 

eletroforese, cortando a banda de interesse do gel e fazendo a purificação com o kit Wizard® 

SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega, Madison, WI, EUA). Para cada amostra positiva, 

o DNA foi purificado, quantificado, e submetido à reação de sequenciamento. 

O sequenciamento foi realizado pelo Núcleo de Análise Genômica, uma iniciativa do 

Laboratório de genética molecular e bioinformática da Fundação Hemocentro de Ribeirão 

Preto.  

As amostras purificadas foram submetidas a uma reação de PCR utilizando uma 

mistura de desoxinucleotídeos normais com didesoxinucleotídeos (nucleotídeos com uma 

hidroxila a menos que os normais) marcados com fluorescência, disponíveis no BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), para cada 

primer separadamente (forward ou reverse), conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Protocolo para reação de sequenciamento 

Quantidade 

Big Dye 2 µL 
Tampão 2 µL 
Água ultra pura RNase-free 4 µL 
Primer (2,5 pmol/µL) 1 µL 
Amostra de DNA 1 µL 

Volume final 10 µL 

 

Após o término da reação de sequenciamento, cujos parâmetros são ilustrados na 

Figura 5, as sequências de nucleotídeos das amostras foram determinadas pelo aparelho 

ABI® 3500xL Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Para análise do cromatograma obtido 

no sequenciamento, foi utilizado o software Chromas (Technelysium Pty Ltd).  

As sequências foram então comparadas com três bancos de dados online: GenBank, 

através do programa BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi); ENA - European 

Nucleotide Archive (http://www.ebi.ac.uk/ena/); e LeBIBI - Bio Informatic Bacteria 

Idenditifcation (https://umr5558-bibiserv.univ-lyon1.fr/lebibi/lebibi.cgi). Amostras que 

tiveram similaridade maior que 97% com os resultados obtidos no BLAST foram identificadas 

como espécie (55). Se a similaridade esteve entre 92 e 97%, as amostras foram identificadas 

como gênero. Por sua vez, se essa similaridade foi de até 92%, entre várias bactérias da 

mesma família, e somente uma família, a identificação foi feita pela família encontrada. Os 

resultados só foram considerados se encontrados em pelo menos dois dos bancos de dados 

citados acima.  

 

Figura 5 – Etapas da reação em termociclador que antecede o sequenciamento gênico 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ebi.ac.uk/ena/
https://umr5558-bibiserv.univ-lyon1.fr/lebibi/lebibi.cgi
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3.13 Cálculo do tamanho amostral 

 

Considerando que o estudo avalia um novo teste diagnóstico, o cálculo realizado para 

se chegar ao tamanho amostral ideal é representado pelas seguintes fórmulas (56): 

(a) TP + FN =  Z2
(1-γ)/2 SN(1-SN) 

W2 

(b)        n =  TP + FN 
   p 

 

Na fórmula, TP e FN representam o número de pacientes com a doença (verdadeiro 

positivos e falso negativos); Z2 = 1,96 (segundo um intervalo de confiança de 95%); SN é a 

menor sensibilidade aceitável (95%); W é o erro absoluto tolerável (5%); n é o tamanho 

amostral; e p é a porcentagem de pacientes no estudo com a doença.  

Ou seja, elegendo um desenho experimental que tenha 85% de pacientes com sepse, 

o tamanho amostral deve ser de pelo menos 86 pacientes (73 com a doença e 13 controles 

negativos). 

 

3.14 Análise estatística dos dados clínicos dos pacientes  

 

Para análise dos dados foi utilizado o programa Prism 5 (GraphPad Software, Inc.). 

Foram analisadas as características sexo, idade, valor da proteína C reativa (CRP), 

número de leucócitos, escore SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment), escore 

APACHE II (Acute physiology and chronic health evaluation II), classificação da sepse e 

desfecho (alta hospitalar ou óbito). 

As variáveis categóricas foram expressas em porcentagem, enquanto as variáveis 

contínuas em média e desvio padrão, quando apresentaram distribuição normal; e mediana 

e intervalo interquartil, quando apresentaram distribuição não-normal.  

Para comparação das variáveis categóricas, foi utilizado o teste de Fisher e do Qui-

Quadrado para análise entre dois grupos e vários grupos, respectivamente. Para as variáveis 

contínuas, foi utilizado o teste t de Student e análise de variância (ANOVA) para julgamento 

entre dois grupos e vários grupos, respectivamente. Após, foi utilizado o pós-teste de 

Bonferroni. Foi considerado significativo um valor de p < 0,05.  
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3.15 Aspectos éticos 

 

O trabalho foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, segundo processo n° 536/2008 (Anexo A). 

Os voluntários desse estudo, ou seus representantes legais (em caso de incapacidade 

do participante), receberam informações sobre os objetivos do estudo, procedimentos 

envolvidos e riscos. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento antes de 

qualquer participação no estudo (Anexo B). O estudo foi conduzido em conformidade com as 

resoluções nacionais e internacionais como descritas nos seguintes documentos: Resolução 

CNS 196/96, Declaração de Helsinque e todas as suas revisões e alterações, Documento de 

Las Américas (57). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Inclusão de pacientes 

 

A inclusão de pacientes com sepse foi feita no período de agosto de 2012 a dezembro 

de 2013. O fluxograma da inclusão dos pacientes com sepse encontra-se na Figura 6. 

Noventa e um pacientes foram incluídos no estudo, sendo sete excluídos por não terem 

hemocultura, nove por não apresentarem critérios para sepse e um por perda do material. 

Adicionalmente, foram incluídos no estudo amostras de 14 voluntários saudáveis, que 

serviram como controles. 

Figura 6 – Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo 

 

4.2 Características demográficas, clínicas e laboratoriais da população do estudo  

 

Os dados clínicos e laboratoriais dos 74 pacientes com sepse encontram-se na Tabela 

5 e, no Apêndice B, as características individuais de cada paciente.  
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Tabela 5 – Características demográficas e clínicas dos pacientes com sepse.  

Características  

Sexoa  

Feminino 39 (53) 

Masculino 35 (47) 

Idade (anos)b 55 ± 19 

Proteína C reativa (mg/L)b 17,07 ± 9,07 

Leucócitos (cels/mm3)b 15.553 ± 9.883 

APACHE IIc 21 (15-27,5) 

SOFAb 8,15 ± 4,11 

Classificaçãoa  

Sepse grave 37 (50) 

Choque séptico 37 (50) 

Desfechoa  

Alta 36 (49) 

Óbito 38 (51) 

Infecção primáriaa  

Respiratória 49 (66) 

Trato genitourinário 15 (20) 

Cutânea 7 (9) 

Outras 8 (11) 

SOFA = Sepsis-related Organ Failure Assessment; APACHE II = Acute Phisiology and Chronic Health 
Evaluation II. a variáveis expressas em n (%); b variáveis expressas em média ± desvio padrão; c 

variáveis expressas em mediana (intervalo interquartílico). 

 

Dos 74 pacientes, 39 (53%) eram homens; a média de idade foi 55 ± 19 anos; 37 

(50%) tiveram sepse grave e 37 (50%) choque séptico; e a mortalidade foi 51%. O valor 

médio da proteína C reativa foi de 17,07 ± 9,07 mg/L, sendo que 74% tiveram níveis maiores 

ou iguais a 10,0 mg/L (58). A média da contagem de leucócitos em sangue foi 15.553 ± 9.883 

células/mm3, e em 66% dos pacientes esse valor foi maior que 12 mil ou menor que 4 mil 

células/mm3. Em todos pacientes foi diagnosticado o sítio da infecção, sendo as mais 

frequentes: infecção respiratória em 49 (66%), e infecções gênito-urinárias em 15 (20%) 

pacientes; seguidos de infecções cutâneas em sete (9%), infecções no trato gastrointestinal 

em três (4%), meningite em dois (3%) e outros sítios em três (4%) pacientes. Em cinco 

pacientes houve infecções em dois sítios distintos simultaneamente. 

Posteriormente, os pacientes foram subdivididos em sepse grave e choque séptico, 

relacionando os dois grupos com as demais variáveis. Conforme esperado, houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, para os escores APACHE II (p < 0,001) e SOFA 

(p < 0,001) (Figuras 7 e 8), sendo maiores nos pacientes com choque séptico. Não houve 
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diferença estatisticamente significativa entre os grupos sepse grave e choque séptico, 

quanto às variáveis idade, sexo, proteína C reativa, leucócitos e infecção primária. 

 
Figura 7 – Pacientes em choque séptico apresentaram um escore SOFA significativamente maior que 
pacientes com sepse grave. *** p<0,001  
 

 
Figura 8 – Pacientes em choque séptico apresentaram um escore APACHE II significativamente maior 

que pacientes com sepse grave. *** p<0,001 

 

A mortalidade hospitalar foi 51%, sendo significativamente maior nos pacientes com 

choque séptico (73%) do que com sepse grave (30%), (p < 0,0001) (Figura 9), demonstrando 

que há uma forte relação entre a gravidade da sepse e a mortalidade. Os pacientes com 

choque séptico tiveram um risco relativo de 2,6 vezes de evoluir a óbito, em relação aos 

pacientes com sepse grave.  
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Figura 9 – Mortalidade e alta hospitalar para pacientes com sepse grave e choque séptico. Pacientes 
em choque séptico tiveram uma mortalidade significativamente maior que pacientes com sepse 
grave. *** p<0,001 

 

Em relação aos pacientes que foram a óbito, eles eram mais velhos e apresentavam 

valores significativamente maiores nos escores de APACHE II e SOFA (Figuras 10 – 12), em 

comparação aos sobreviventes. Não houve diferença estatisticamente significativa quanto às 

variáveis sexo, proteína C reativa, leucócitos e infecção primária. 

 

 
Figura 10 – Pacientes que foram a óbito apresentaram um escore APACHE II significativamente maior 

que pacientes que tiveram alta. *** p<0,001  
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Figura 11 – Pacientes que foram a óbito apresentaram um escore SOFA significativamente maior que 

pacientes que tiveram alta. *** p<0,001 

 

 
Figura 12 – Pacientes que foram a óbito eram mais velhos do que pacientes que tiveram alta. 

*p<0,05 

 

Em relação aos 14 voluntários que fizeram parte dos controles negativos, sete (50%) 

eram homens e sete (50%) eram mulheres. A média de idade foi de 29 ± 7 anos. 

 

4.3 Resultados das hemoculturas 

 

Os resultados da hemocultura liberados pelo laboratório de microbiologia foram 

revisados, a fim de se distinguir as contaminações. Assim, dois resultados foram 

considerados falso positivos. Ao final, a hemocultura foi positiva em 22 (30%) pacientes, 
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sendo que em dois houve isolamento de duas bactérias concomitantes. Os microrganismos 

isolados estão representados na Tabela 6. As principais bactérias encontradas foram 

Staphylococcus coagulase negativa (8), Staphylococcus aureus (2), Escherichia coli (2) e 

Streptococcus pneumoniae (2).  

Tabela 6. Microrganismos identificados na hemocultura de acordo com a quantidade de 
pacientes de onde foram isolados. 

Quantidade  Microrganismo isolado 

12 Staphylococcus coagulase negativa 

2 Escherichia coli 

2 Staphylococcus aureus 

2 Streptococcus pneumoniae 

1 Pseudomonas aeruginosa 

1 E. faecalis 

1 Streptococcus pyogenes 

1 Acinetobacter baumannii 

1 Enterobacter cloacae 

1 Salmonella sp. 

 

Comparando-se o resultado da hemocultura com as características demográficas, 

clínicas e laboratoriais, percebemos que há associação com a idade dos pacientes, 

apresentando taxa de positividade significativamente maior em pacientes mais velhos (p < 

0,05) (Figura 13). Houve também associação com os valores de CRP, tendo os pacientes com 

hemocultura positiva valores mais altos de CRP (p < 0,05), conforme observamos na Figura 

14. Não houve diferença estatisticamente significativa quanto as demais variáveis, tais 

como, sexo, leucócitos, SOFA, APACHE II, classificação da sepse, desfecho e infecção 

primária. Adicionalmente, sua sensibilidade na detecção da sepse foi calculada como 

29,73%. 
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Figura 13 – Pacientes com hemocultura positiva eram mais velhos que pacientes com hemocultura 
negativa. * p <0,05 
 
 

 
Figura 14 - Pacientes com hemocultura positiva tiveram valores mais altos de proteína C reativa que 
pacientes com hemocultura negativa. * p <0,05 

 

4.4 Padronização da PCR de largo espectro 

 

A padronização da PCR de largo espectro foi feita com cinco bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, 

Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes) e cinco Gram-negativas (Escherichia coli, 

Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria 

meningitidis). Na figura 15, podemos observar a amplificação do DNA dessas 10 bactérias 

com a utilização de dois pares de primers, Taf/Tar e Bak11W/Bak2. 
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Figura 15 – Padronização da PCR de largo espectro. M = marcador de 100 pb; B = branco; 1 = 
Streptococcus pyogenes; 2 = S. pneumoniae; 3 = N. meningitidis; 4 = E. faecalis; 5 = P. aeruginosa; 6 = 
A. baumannii; 7 = E. coli; 8 = K. pneumoniae; 9 = Staphylococcus epidermidis; 10 = S. aureus. 

4.5 Realização da PCR de largo espectro nas amostras clínicas  

 

Para realização da PCR de largo espectro, foi utilizado o protocolo descrito na Tabela 

3, com as amostras dos pacientes, bem como um controle negativo de reação (água estéril), 

e um controle positivo (DNA extraído de cultura bacteriana). A Figura 16 mostra a foto de 

um gel de eletroforese para algumas dessas amostras. 

 
Figura 16 – Gel de agarose a 2% mostrando, da esquerda para a direita, o marcador a cada 100 pb 
(M); amostras de três pacientes (23, 24 e 25) e controle positivo (C+) (E. coli) para o par de primers 
Taf/Tar. Para cada paciente há, amostra de soro, amostra de plasma, amostra de buffy-coat e um 
controle negativo (água). Amostras positivas são encontradas para soro e plasma do paciente 25. 

 

A PCR de largo espectro foi negativa em todas as frações de sangue dos 14 

voluntários sadios incluídos no estudo. Para os 74 pacientes com sepse, ela foi positiva em 

44 (59%) amostras, sendo que 29 (39%) amostras foram positivas para o par de primers 
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Taf/Tar, e 25 (34%) para o par Bak11W/Bak2. Apenas 10 (13%) pacientes tiveram amostras 

positivas para ambos os pares de primers.  

Analisando as frações do sangue, amostras de 24 pacientes foram positivas na fração 

soro; 22 na fração plasma; e 18 na fração buffy-coat. A Tabela 7 mostra a quantidade de 

amostras positivas para os dois pares de primers, em cada fração do sangue. 

Adicionalmente, os resultados da PCR foram comparados com as características 

clínicas e laboratoriais de cada paciente (idade, sexo, valor da proteína C reativa, número de 

leucócitos, valor do APACHE II, valor do SOFA, classificação da sepse e desfecho). Não foi 

observada nenhuma condição que favorecesse ou não a sua positividade. 

 

Tabela 7 – Amostras positivas para os dois pares de primers utilizados na PCR de largo espectro para 
cada fração do sangue dos pacientes. 

 Taf/Tar Bak11W/Bak2 Taf/Tar e Bak11W/Bak2 

Soro, plasma ou buffy-coat 29 25 10 
Soro  16 8 1 

Plasma  14 8 3 

Buffy-coat 6 12 2 

 

 

4.6 Comparação da hemocultura com a PCR de largo espectro 

 

A relação entre a quantidade de amostras positivas da hemocultura com a 

quantidade de amostras positivas para a PCR de largo espectro (em geral e para cada par de 

primers separadamente) é mostrada nas Figuras 17 a 19. Os resultados detalhados para cada 

paciente encontram-se no Apêndice C. 
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Figura 17 – Resumo dos resultados de hemocultura e PCR para os 74 pacientes com sepse.  

 

 
Figura 18 – Resumo dos resultados de hemocultura e PCR de largo espectro (primers Bak11W/Bak2) 

para os 74 pacientes com sepse. 
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Figura 19 - Resumo dos resultados de hemocultura e PCR de largo espectro (primers Taf/Tar) para os 
74 pacientes com sepse. 

 

Como podemos observar, a hemocultura foi positiva em 22 (30%) dos pacientes e a 

PCR de largo espectro em 44 (59%) pacientes (p < 0,001). Em 16 (22%) amostras, os 

resultados foram concordantemente positivos para hemocultura e PCR, e em 24 (32%) 

foram negativas para ambos os testes. Isso torna os resultados dos dois testes concordantes 

em 40 pacientes (54%). O coeficiente kappa obtido foi 0,147 (p = 0,131). 

Sendo assim, a sensibilidade da PCR, quando considerado os resultados com os dois 

pares de primers, foi de 59%, em comparação com os 30% da hemocultura (p = 0,0005). 

Separadamente, a sensibilidade para o par de primers Taf/Tar foi 39%, e para o par de 

primers Bak11W/Bak2, 34%. Todas as amostras de pacientes saudáveis foram negativas para 

PCR, tornando sua especificidade 100%, o valor preditivo positivo 100% e o valor preditivo 

negativo 32%. Esses parâmetros não puderam ser calculados para a hemocultura, já que na 

inclusão dos controles negativos esse teste não foi realizado. 

 

4.7 Resultados do sequenciamento das amostras positivas 
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 Foi realizado o sequenciamento das amostras positivas de todas as frações, ou seja, 

24 amostras de soro, 22 amostras de plasma, e 18 amostras de buffy-coat. Em 21 amostras, 

de 16 pacientes, foi possível identificar a bactéria com o sequenciamento. Dessas, 11 (52%) 

foram identificadas como espécie, seis (29%) como gênero, e quatro (19%) como família. Os 

principais agentes detectados foram E. coli (3 pacientes), Enterococcus sp. (2 pacientes), 

Staphylococcus sp. (2 pacientes) e Ralstonia sp. (2 pacientes). Os resultados dos 

sequenciamentos em comparação com a hemocultura encontram-se na Tabela 8. 

Das 21 amostras que geraram sequenciamento de microrganismos, nove (43%) foram 

de soro, sete (33%) de plasma, e cinco (24%) de buffy-coat. Em relação aos primers, 16 (76%) 

amostras foram amplificadas pelo par Taf/Tar, enquanto que apenas cinco (24%) pelo par 

Bak11W/Bak2. 

 

Tabela 8 – Relação das amostras positivas no sequenciamento e o resultado da hemocultura.  

Amostra Resultado hemocultura Resultado sequenciamento Material Primers 

1 Negativo Enterococcus sp. BC Taf/Tar 

2 Escherichia coli Escherichia coli BC Taf/Tar 

8 Staphylococcus hominis Staphylococcus aureus BC Taf/Tar 

16 Negativo Corynebacterium sp. Soro Taf/Tar 

17 Negativo Propionibacterium acnes BC Taf/Tar 

20 Negativo Moraxellaceae Plasma Bak11W/Bak
2 25 Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Soro Taf/Tar 

  Streptococcus pneumoniae Plasma Taf/Tar 

  Streptococcus pneumoniae Soro Bak11W/Bak
2   Streptococcus pneumoniae Plasma Bak11W/Bak
2 28 Staphylococcus hominis Ralstonia sp. Soro Bak11W/Bak
2 38 Negativo Escherichia coli BC Taf/Tar 

42 Streptococcus pyogenes Ralstonia pickettii Soro Taf/Tar 

  Ralstonia pickettii Plasma Taf/Tar 

50 Negativo Enterobacteriaceae Plasma Taf/Tar 

51 Negativo Enterococcus sp.  Soro Taf/Tar 

  Oxalobacteriaceae Plasma Bak11W/Bak
2 60 Negativo Enterobacteriaceae Plasma Taf/Tar 

61 Negativo Escherichia coli Soro Taf/Tar 

64 Negativo Pseudomonas sp. Soro Taf/Tar 

69 Negativo Staphylococcus sp. Soro Taf/Tar 

BC: buffy-coat 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo avaliamos o uso da PCR de largo espectro no diagnóstico etiológico de 

pacientes com sepse, admitidos em uma unidade de emergência de um hospital público 

terciário do interior do estado de São Paulo. A PCR apresentou melhor sensibilidade do que 

a hemocultura, especialmente quando dois pares de primers foram utilizados, e foi capaz de 

identificar patógenos não usualmente isolados na hemocultura. Além disso, nenhuma 

característica clínica influenciou sua positividade. 

Estudos clínicos na população de pacientes sépticos são abundantes, a maioria com 

intuito epidemiológico ou na investigação de novas condutas, abordagens terapêuticas e 

medicamentos para o seu tratamento (16). O diagnóstico etiológico da sepse historicamente 

é feito pela cultura do sangue, e mesmo com o crescente uso da biologia molecular em 

laboratórios clínicos, poucos estudos brasileiros avaliaram métodos moleculares no 

diagnóstico de infecções bacterianas.  

 

5.1 Características dos pacientes 

 

Aproximadamente 50% dos pacientes tiveram sepse grave e os demais, choque 

séptico. A média da mortalidade foi 51%, o que reforça que, em comparação com países 

desenvolvidos como EUA e Austrália, ainda são necessárias muitas medidas e estudos para 

reduzir a mortalidade para patamares aceitáveis (31). No entanto, a taxa de mortalidade  foi 

menor do que a avaliada para o Brasil no estudo mundial publicado em 2009, PROGRESS 

(67,4%) (31), e muito semelhante a do estudo multicêntrico brasileiro COSTS para hospitais 

públicos (49,1%) (32). Uma possível razão para a alta taxa de mortalidade brasileira, 

comparada com outros países, seria uma maior gravidade de nossos pacientes, assim que 

são admitidos no hospital, menor número de leitos disponíveis em UTIs, menor acesso ao 

serviço de saúde e/ou demora para chegar em um hospital de referência.  

Pacientes com choque séptico tiveram maiores valores de APACHE II e SOFA, e maior 

mortalidade em relação aos pacientes com sepse grave (risco relativo 2,6). Embora isso seja 

esperado, também comprova a acurácia na classificação da sepse pelos clínicos. Os valores 

dos escores APACHE II e SOFA foram semelhantes aos dos estudos brasileiros BASES e COSTS 

(21,0 vs 19,0 vs 22,3, para APACHE II e 8,1 vs 6,0 vs 7,5 para SOFA, respectivamente) (29, 32). 
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Em nosso estudo, a média de idade dos pacientes com sepse foi 55 anos, um pouco 

menor que a média de aproximadamente 64 anos, relatada em estudos prévios (23, 29, 32). 

Apesar disso, houve uma associação entre a idade do paciente e a mortalidade, concordante 

com estudos anteriores (20, 59), e que pode ser explicado pela maior fragilidade, presença 

de comorbidades e/ou alterações imunes dos pacientes idosos (59, 60). 

Adicionalmente, pacientes mais velhos tiveram maior positividade na hemocultura. 

Isso pode ser explicado por alterações do sistema imune de pacientes idosos, tornando a 

carga bacteriana maior nesses pacientes, portanto, mais detectável na hemocultura; ou 

ainda, diferenças nos tipos de microrganismos ou locais de infecção primária nesses 

pacientes, em relação a pacientes mais jovens (61). Além disso, pacientes com hemocultura 

positiva apresentaram valores mais altos de CRP, demonstrando que pode haver uma 

associação entre o grau de inflamação e a presença de microrganismos cultiváveis. 

Quanto aos sítios primários de infecção, a grande maioria dos pacientes foi 

diagnosticada com infecção no trato respiratório (66%), condizendo com as estimativas de 

que infecções pulmonares são a principal causa de sepse (16, 27). Esse número é 

semelhante aos estudos brasileiros prévios de 65,6% (29) e 53,5% (32), porém maior que 

estudos estrangeiros (20, 21, 33, 62), nos quais infecções respiratórias corresponderam a no 

mínimo 28,4% e no máximo 47% como sítio primário. Isso sugere que infecções pulmonares 

no Brasil são, em geral, mais frequentes ou evoluem à sepse com mais frequência do que em 

outros países. 

 

5.2 PCR de largo espectro em amostras clínicas 

 

O uso da PCR de largo espectro para amplificação de bactérias vem sendo testado 

por muitos anos. Em 1995, McCabe et al. conseguiram amplificar 12 espécies diferentes de 

bactérias provenientes de cultura microbiológica, sem amplificação de ácidos nucleicos 

humanos (63). 

A PCR de largo espectro realizada diretamente em espécimes clínicos também já foi 

realizada por pesquisadores. Bispo et al. usaram a PCR de largo espectro em tempo real em 

amostras de humor aquoso de pacientes com comprovada infecção intraocular, obtendo 

uma positividade de 95,2% (64).  
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Goldenberger et al., em 1996, usaram os primers Bak11W/Bak2, acrescido de uma 

reamplificação em nested PCR, para detectar infecções por Bartonella spp., bactérias nem 

sempre isoladas em meios de cultura, por serem facultativamente intracelulares (65). O 

mesmo grupo, no ano seguinte, realizou a identificação de agentes causadores de 

endocardite diretamente de válvulas cardíacas, através da PCR de largo espectro seguida do 

sequenciamento (53).  

Mohammadi et al. utilizaram os primers Taf/Tar para avaliar a presença de 

contaminantes em concentrado de plaquetas para transfusão. O resultado foi 100% 

concordante com o método de cultura, tanto em sensibilidade quanto em especificidade, 

porém, eles não realizaram o sequenciamento das amostras positivas por PCR, para 

identificação bacteriana (66). Nadkarni et al. utilizaram os primers Taf/Tar na amplificação de 

DNA de bactérias anaeróbicas encontradas em dentinas cariadas para quantificar a carga 

microbiana por PCR de largo espectro em tempo real. Eles verificaram que a PCR tem a 

mesma eficiência em todas as espécies bactérias testadas, e na comparação com os métodos 

de cultura, chegaram a uma valor de carga bacteriana em média 40 vezes mais alto pelo 

método molecular do que na contagem de colônias (39). 

Dessa maneira, podemos perceber que ambos os pares de primers escolhidos para 

nosso estudo têm sua eficiência comprovada em amplificar bactérias de diversos espécimes 

clínicos. Através do presente estudo, pudemos testar sua eficiência também em soro, 

plasma e buffy-coat de pacientes com sepse. 

 

5.3 PCR de largo espectro na sepse e a identificação dos microrganismos 

 

A PCR de largo espectro já foi avaliada na sepse neonatal. Jordan et al. utilizaram a 

PCR convencional de largo espectro para avaliar a presença de bactérias em sangue de 1.233 

recém nascidos. O método demonstrou uma excelente especificidade (97,5%) e valor 

preditivo negativo (99,2%), mas valores baixos de sensibilidade (41,2%) e valor preditivo 

positivo (18,9%), quando estabelecida a hemocultura como padrão ouro (67). O mesmo foi 

feito por Draz et al. em 50 neonatos, que obtiveram sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo de 71,4%, 31,8%, 57,1% e 46,7%, 

respectivamente (68). Apesar de nosso estudo utilizar a confirmação clínica como padrão 

ouro, nossa sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo 
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(59%, 100%, 100%, 32%, respectivamente), são comparáveis ou até superiores aos obtidos 

por esses estudos. Essa discrepância, entretanto, pode ser explicada pela diferente 

população estudada, já que avaliamos o diagnóstico de sepse na população adulta. 

Quando se trata da sepse em adultos, foram encontrados alguns estudos que 

utilizam a PCR de largo espectro como teste diagnóstico. Porém, as estratégias utilizadas 

para identificação dos microrganismos amplificados, na maioria das vezes, foram diferentes 

do sequenciamento direto dos amplicons. Além disso, muitos estudos utilizam a PCR em 

tempo real ao invés da PCR convencional, assim como apenas uma fração do sangue, como o 

soro ou sangue total. Em nosso conhecimento, o presente estudo foi o primeiro a avaliar o 

diagnóstico de sepse em adultos, pelo uso da PCR de largo espectro convencional seguida do 

sequenciamento de amplicons para identificação bacteriana. 

Jordana-Lluch et al. utilizaram a PCR de largo espectro em tempo real, seguida de 

espectroscopia de massa, para identificação dos patógenos no sangue de 175 pacientes com 

suspeita de sepse. A concordância do método molecular com a hemocultura foi de 72,1% 

(к=0,316), maior que a concordância obtida em nosso estudo (к=0,147). Os valores de 

sensibilidade, especificidade, valor predito positivo e valor preditivo negativo do método 

foram 50%, 93,8%, 78,7% e 80,4%, respectivamente (45). Kaleta et al. já haviam proposto a 

utilização desse método para identificar patógenos sanguíneos, com uma concordância de 

96,6% com a espécie (46). Porém, apenas amostras retiradas de frascos de hemocultura 

positivos foram avaliadas nesse estudo. 

 

5.4 Sensibilidade da PCR de largo espectro 

 

Em nosso estudo, a sensibilidade da hemocultura foi 30% vs 59% da PCR de largo 

espectro. Mesmo considerando separadamente os dois pares de primers, obtivemos 

sensibilidades mais altas que a da hemocultura (39% para Taf/Tar e 34% para 

Bak11W/Bak2), porém sem diferença estatisticamente significativa. 

É importante ressaltar que oito pacientes tiveram a hemocultura positiva e PCR 

negativa. A negatividade da PCR nessas amostras pode ter sido devido a falhas na extração 

do DNA bacteriano, presença de inibidores da PCR, ou pela quantidade menor de sangue 

utilizado, em comparação com a hemocultura, fator que caracteriza uma das limitações da 

PCR de largo espectro. 



54 
 

 

Em relação às falhas na extração do DNA bacteriano, pode ter sido purificada uma 

quantidade muito pequena que não pôde ser amplificada suficientemente. Para solucionar 

essa limitação, seria possível realizar tratamentos enzimáticos mais prolongados, adição de 

substâncias químicas adjuvantes da lise celular bacteriana, congelamento, fervura, entre 

outros, que aumentam significativamente o rendimento na extração do DNA de bactérias, 

especialmente Gram-positivas (54). Porém, esses acréscimos tornam o processo mais 

demorado e não prático. Dessa maneira, nossa opção de utilizar um kit comercial disponível 

para extração do DNA pode ter influenciado em alguns resultados falso negativos. 

Em contrapartida, 29 amostras foram positivas para a PCR de largo espectro, mesmo 

com a hemocultura negativa, o que reforça nossa hipótese de que a PCR possui uma maior 

sensibilidade no diagnóstico de infecções bacterianas. Isso pode ser devido ao uso prévio de 

antibiótico, já que muitos pacientes internados com suspeita de sepse já tinham recebido 

tratamento antimicrobiano (resultados não mostrados). Outros autores também destacaram 

a importância da PCR de largo espectro particularmente em pacientes recebendo 

tratamento antibiótico (69). 

No entanto, não há como descartar a possibilidade de resultados falso positivos da 

PCR de largo espectro, devido a contaminação da amostra ou reagentes, ou translocação 

bacteriana. 

Nikkari et al. analisaram amostras de quatro indivíduos saudáveis frente a controles 

positivos (DNA de E. coli) e controles negativos (água em tubos para coleta de sangue), 

utilizando a PCR de largo espectro em tempo real, e concluíram que o sangue humano pode 

conter bactérias, provenientes do sangue ou da pele, no momento da coleta, ou ambos (70). 

Também há evidências de que sequências correspondentes a organismos semelhantes ao 

gênero Pseudomonas sejam na verdade contaminantes de Taq polimerases utilizadas nas 

reações (70).  

Uma maneira de definir os resultados obtidos como patógenos ou contaminantes 

seria a obtenção de amostras sucessivas do mesmo paciente, e a consideração de todas elas 

na interpretação dos resultados (49). Devido ao delineamento do nosso estudo, isso não foi 

possível, por esse motivo, comparamos nossos resultados somente com a hemocultura, e 

com os dados clínicos dos pacientes. 

A maior limitação encontrada nesse estudo foi a obtenção de reações inteiramente 

livres de contaminações. Por diversas vezes foram testados os reagentes utilizados, sem 
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adição de DNA de amostra, obtendo-se resultados positivos, o que demonstra a baixa pureza 

dos reagentes utilizados. Sabe-se que a PCR de largo espectro é mais passível de 

contaminação do que a PCR espécie-específica. Vários autores colocam a contaminação 

como um fundamental problema na execução dessa técnica (39, 64, 65, 71). Embora muitas 

abordagens estudadas recentemente terem se mostrado capazes de superar esse problema 

(tratamento com DNAse e /ou endonuclease de restrição, radiação UV, etc), elas também 

diminuem a sensibilidade da técnica (44, 70, 72). Mais uma vez, a opção por uma técnica 

mais prática, capaz de ser realizada numa rotina laboratorial, pode ter restringido a 

capacidade da PCR de largo espectro de determinar amostras positivas de pacientes sem 

contaminação externa. 

 

5.5 Sensibilidade dos primers Bak11W/Bak2 e Taf/Tar 

 

Em nosso estudo, o par de primers Taf/Tar teve uma maior sensibilidade do que o par 

Bak11W/Bak2 (38% vs 34%). Zucol et al. também compararam os resultados da amplificação 

do DNA de bactérias para os primers Bak11W/Bak2 e Taf/Tar em 2006 (54). Porém, ao 

contrário da nossa avaliação, realizada em PCR convencional, eles utilizaram a PCR em 

tempo real, além de amplificar somente DNA de bactérias, de quantidade conhecida, 

inoculadas ao sangue de um indivíduo saudável. Diferente de nossos resultados, foi 

observado que o par de primers Bak11W/Bak2 foi mais sensível do que o par Taf/Tar. 

Essa discrepância entre os nossos resultados e os de Zucol et al. pode ser explicada 

pelos ajustes que foram feitos na configuração da PCR para os primers Bak11W/Bak2, 

aumentando a sua especificidade e reduzindo, consequentemente, a sensibilidade na 

detecção de amostras positivas. Isso aconteceu pelo fato desse par de primers apresentar 

maior probabilidade de contaminação em controles negativos (resultados não mostrados). 

Essa estratégia também foi utilizada por Nadkarni et al., que determinaram uma diminuição 

na faixa de sensibilidade da PCR de largo espectro em tempo real, a fim de se eliminar 

resultados falso-positivos em CT altos, comprovadamente provenientes de DNA bacteriano 

presente nos reagentes utilizados (39). 

A concordância entre a positividade da PCR para cada um dos pares de primers 

estudados foi baixa, somente 10 pacientes (13%) tiveram PCR positiva para ambos. Apesar 

da pesquisa por possíveis explicações para esse fato, não foi encontrado nenhum estudo que 
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sugerisse uma diferença de positividade entre os dois pares de primers no sangue de 

pacientes. Nossa suspeita é de que existe uma diferença na afinidade dos primers por 

bactérias Gram-positivas/Gram-negativas, ou pelo local em que há maior probabilidade de 

encontrá-las, ou seja, livres no soro/plasma, ou imersa nos leucócitos da fração buffy-coat. 

Afinal, podemos perceber uma maior positividade para os primers Bak11W/Bak2 nas 

amostras de buffy-coat do que nas frações soro e plasma (14 vs 8 vs 8, respectivamente). O 

inverso ocorre com os primers Taf/Tar (6 vs 18 vs 14). Mais estudos são necessários para o 

melhor entendimento dos mecanismos envolvidos nesse processo. 

 

5.6 Identificação das bactérias por sequenciamento  

 

Em 16 pacientes, foi possível realizar o sequenciamento, sendo que as bactérias mais 

encontradas foram: E. coli (3); Staphylococcus sp. (2); Enterococcus sp. (2); e Ralstonia sp. 

(2). Apenas quatro deste pacientes tiveram hemocultura positiva e desses, dois resultados 

foram concordantes (E. coli e S. pneumoniae).  

Por outro lado, várias amostras de pacientes tiveram amplificação de mais de uma 

sequência de DNA, por isso a correta identificação da bactéria através do sequenciamento 

não foi possível em todas as amostras positivas para PCR. Casos semelhantes ocorreram com 

estudos anteriores (64, 73). Isso pode ter ocorrido em decorrência de uma infecção 

polimicrobiana, sem predomínio de nenhum microrganismo, ou porque houve 

contaminação da amostra em algum momento (coleta, extração do DNA ou processamento 

da PCR) (49). Uma alternativa para identificação dos microrganismos em infecções 

polimicrobianas seria a clonagem das amostras e o sequenciamento dos amplicons 

separadamente (55). Porém, esse procedimento demanda tempo e custos mais elevados, 

tornando-se inviável, nesse momento, para nosso estudo. 

Em relação a interpretação do sequenciamento, alguns estudos utilizam uma 

similaridade genética com o banco de dados ≥ 99% para identificação da bactéria 

encontrada, como espécie (74, 75). Porém, esses estudos utilizam como amostra o DNA 

extraído diretamente da colônia bacteriana, mais pura e em maior quantidade do que o DNA 

extraído do sangue dos pacientes. Por esse motivo, optamos por uma similaridade ≥ 97% na 

identificação da espécie, como a empregada por Wang et al. para identificação dos 

patógenos presentes em sangue e cordão umbilical de neonatos, causadores de sepse 
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neonatal. Além disso, o estabelecimento de valores de similaridade para identificação de 

espécies é uma decisão arbitrária e, mais que um número absoluto, deve ser levado em 

consideração o bom senso na interpretação dos resultados obtidos. Mesmo porque, as 

similaridades interespécies variam de acordo com o gênero e família da bactéria em 

questão, sendo quase impossível estabelecer um único valor para definição das identidades 

bacterianas de uma maneira geral (35).  

A maioria das bactérias sequenciadas da PCR, que tiveram hemocultura negativa, são 

microrganismos associados a infecções, como Enterococcus sp., Staphylococcus sp., 

Corynebacterium sp., E. coli, e Pseudomonas sp.. 

Cocos Gram-positivos como Enterococcus sp. e Staphylococcus sp. são espécies 

associadas a infecções hospitalares e pós cirúrgicas (76). São preocupantes principalmente 

quando associadas à resistência dos antimicrobianos comumente usados no seu tratamento, 

como os Enterococcus Vancomicina Resistente (VRE) (77, 78) e Staphylococcus aureus 

Meticilina Resistente (MRSA). Espécies de Staphylococcus podem ser da microbiota normal 

da pele, especialmente quando são do grupo coagulase negativa. Porém, mesmo essas 

espécies têm papel infeccioso na sepse, por se tratar de um estado de maior fragilidade do 

sistema imune. 

Corynebacterium sp. são bacilos Gram-positivos, que podem tanto pertencer à 

microbiota normal da pele, como ser responsáveis por graves infecções respiratórias 

(espécies toxigênicas de C. diphtheriae). Além disso, são comumente encontrados em 

infecções relacionadas ao uso de cateter (79, 80), e endocardite (81). Uma vez na corrente 

sanguínea, podem ser capazes de provocar a sepse (82). E. coli é a espécie mais encontrada 

em infecções sanguíneas com hemocultura positiva (83). Sem dúvida, é também a bactéria 

mais estudada, desde o início do século passado até os dias de hoje. Sua invasão até a 

corrente sanguínea geralmente tem origem no trato urinário ou digestivo, embora possa 

ocorrer a bacteremia primária, sem nenhuma outra fonte aparente de infecção. 

Pseudomonas spp. são um grupo de bactérias Gram-negativas não fermentadoras de 

glicose, muito associado a infecções sistêmicas. P. aeruginosa, P. putida e P. fulva são as 

espécies mais comumente isoladas de amostras clínicas (84), e geralmente são colonizadoras 

de dispositivos como cateteres, entrando facilmente na corrente sanguínea e podendo 

provocar a sepse em pacientes hospitalizados. São clinicamente preocupantes pois possuem 

uma alta capacidade de resistência a antibióticos. Além de possuírem uma expressão 
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constitutiva de genes codificadores de β-lactamases e bombas de efluxo, têm uma 

membrana externa com baixa permeabilidade a antimicrobianos como carbapenêmicos (85). 

 Em quatro amostras as bactérias foram identificadas apenas como Família 

(Enterobacteriaceae – 2; Moraxellaceae – 1; e Oxalobacteriaceae – 1). É sabido que a 

diferenciação genotípica entre bactérias da Família Enterobacteriaceae é em geral difícil, em 

virtude da ampla homologia em suas sequências de bases (35). O mesmo acontece com as 

espécies do gênero Staphylococcus, no qual a média da discrepância no gene 16S rRNA entre 

as 35 espécies publicadas é de apenas 2,4% (35, 67). 

Bactérias Ralstonia spp. também foram encontradas em cultura negativa/PCR 

positiva de espécimes clínicos considerados estéreis, por Rampini et al., que classificaram-

nas como contaminantes, juntamente com Burkholderia spp. e Acinetobacter spp. (69).  

Ralstonia pickettii é uma bactéria oportunista, presente em ambientes úmidos, e 

raramente relacionada a infecções de pacientes imunocomprometidos. Pertenceu ao gênero 

Pseudomonas, sendo depois realocada para o gênero Burkholderia e, posteriormente, 

transferida para um novo gênero, Ralstonia. Embora tenham sido relatados casos de 

infecções sanguíneas e sepses, comprovadamente devido a essa espécie, em várias regiões 

do mundo (Rio de Janeiro, Itália, Bulgária, California) (86-91), há uma alta probabilidade de 

que o achado dessa bactéria em PCR seja contaminação. Afinal, em todos os casos citados 

acima, os autores definiram a fonte de infecção nos pacientes como sendo fluidos de 

aplicação intravenosa, água de injeção, sistema de hemodiálise, ou outros materiais 

associados à água. Consequentemente, se essas bactérias não foram detectadas na 

hemocultura dos pacientes em nosso estudo, a maior chance é que elas sejam provenientes 

dos reagentes utilizados em nosso laboratório, seja na extração, realização da PCR, 

purificação ou sequenciamento.  

Outra explicação para o achado de Ralstonia em amostras de pacientes que tiveram a 

hemocultura positiva por outras bactérias (S. hominis e S. pyogenes) seria a maior 

quantidade desta, em relação às outras. Assim, mesmo que houvesse DNA de mais de um 

microrganismo, o sequenciamento detectou o DNA predominante na amostra amplificada. 

Outros estudos utilizando a PCR de largo espectro em amostras clínicas detectaram a 

presença de bactérias não usuais (50, 69), ou não comumente relacionadas a doenças nos 

seres humanos, como as bactérias da família Moraxellaceae e Oxallobacteriaceae. Isso 

reflete o paradigma da PCR de largo espectro como instrumento diagnóstico, já que essa 
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técnica permite a identificação de organismos de patogenicidade desconhecida ou 

questionável, levando o clínico a decidir sobre o tratamento em uma ação conjunta com 

observações clínicas e semiológicas dos pacientes em questão. 

Finalmente, deve-se também ser levado em consideração que a formação de bancos 

de dados de depósito livre, como o GenBank, nem sempre é favorável ao pesquisador na 

identificação de bactérias pelo gene 16S rRNA. Isso porque muitas sequências idênticas 

foram depositadas mais de uma vez, por diferentes pessoas, de diversos países, muitas 

vezes, com taxonomia também desigual (35). Por esse motivo, optamos por uma pesquisa 

em três bancos de dados online, considerando a identificação mais apropriada de acordo 

com todos os resultados encontrados. 

 

5.7 Considerações finais 

 

Podemos inferir dos resultados da hemocultura e PCR de largo espectro em nosso 

estudo, que o uso da biologia molecular como adjuvante no diagnóstico etiológico de sepse 

é extremamente favorável. Mesmo que a PCR de largo espectro por si só não tenha 

detectado todas as infecções, ela ainda conseguiu detectar a presença de bactérias em 

amostras em que a hemocultura foi negativa. Isso porque algumas limitações da 

hemocultura, como impossibilidade de detectar organismos não cultiváveis, a necessidade 

de um grande volume de amostra, e resultados falso negativos devido ao uso prévio de 

antibióticos ou à presença de microrganismos fastidiosos, podem ser superadas com a PCR 

de largo espectro. 

A escolha de dois pares de primers diferentes na PCR de largo espectro, bem como o 

uso de três frações do sangue dos pacientes (soro, plasma e buffy-coat), contribuíram para 

uma maior sensibilidade da técnica. Analisando os resultados, não há como determinar se 

um só par de primers e/ou uma só fração do sangue possam ser usados para um resultado 

confiável. Fatores do hospedeiro, da bactéria envolvida e da reação utilizada podem ter tido 

influência na heterogeneidade dos resultados. 

Algumas das limitações encontradas nesse trabalho seriam a grande probabilidade de 

contaminação do material; a impossibilidade de se realizar um antibiograma na mesma 

reação; o custo relativamente elevado; e a necessidade de pessoal especializado. Porém, o 

ininterrupto avanço na ciência e a constante busca por aprimoramento profissional devem 
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levar a uma melhor eficiência e automação dos processos laboratoriais, diminuindo a 

possibilidade de reações contaminadas e reduzindo custos.  

Além disso, embora a PCR de largo espectro tenha a limitação de não fornecer 

resultado de antibiograma no mesmo ensaio, ela certamente fornece informações 

importantes aos clínicos na escolha do antibiótico a ser utilizado, acelerando o grau de 

substituição de drogas de amplo espectro por drogas mais específicas e com menos efeitos 

adversos. O tratamento com o antibiótico correto é imprescindível na recuperação do 

paciente, ao mesmo tempo em que a necessidade de se evitar o aparecimento de 

resistências aos antimicrobianos se torna cada vez mais essencial. 

Embora exista a possibilidade de contaminação de algumas amostras, e 

principalmente de reagentes, o fato de a sepse ser uma doença grave, que compromete 

todo o organismo e altera as funções imunológicas e inflamatórias, faz com que até mesmo 

bactérias comensais possam se tornar patógenos importantes. Considerando que, em nosso 

estudo, a coleta foi realizada por profissionais especializados da Unidade de Pesquisa Clínica 

da UE-HCFMRP, ou seja, teoricamente asséptica, é possível que todos os agentes 

identificados possam ter sido os agentes causais da sepse.  

Levando em consideração o fato de que a hemocultura pode demorar até 7 dias para 

detectar crescimento microbiano, e pelo menos 48h adicionais para a identificação do 

patógeno; e a PCR de largo espectro seguida de sequenciamento pode ser realizada dentro 

de até 48 horas, ponderamos que a técnica em questão oferece um substancial avanço no 

diagnóstico etiológico dos pacientes com sepse. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir que a PCR de largo espectro, com a utilização de kits comerciais 

disponíveis, foi mais sensível e, potencialmente, mais rápida do que a hemocultura na 

identificação bacteriana em pacientes com sepse atendidos em um Hospital de Emergência.  

A realização da PCR de largo espectro com dois diferentes pares de primers e três 

diferentes frações do sangue dos pacientes auxiliou na detecção de patógenos e não sofreu 

influência de características clínicas e demográficas. Adicionalmente, foi possível identificar 

bactérias não usualmente isoladas na hemocultura. 

Portanto, a PCR de largo espectro apresenta um papel adjuvante à hemocultura no 

diagnóstico etiológico da sepse. 
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APÊNDICE B – Tabela com dados clínicos dos pacientes (continua) 
 

Dados clínicos dos 74 pacientes com sepse. CRP: proteína C reativa; ITU: infecção no trato urinário; 
PNM: pneumonia. 

Amostra Diagnóstico Classificação Idade Sexo Leucócitos 
(cél/mm3) 

CRP 
(ng/L) 

Desfecho 

1 Influenza H3N2 Choque séptico 29 M 16500 4,98 Óbito 

2 ITU Sepse grave 72 M 9000 24,30 Alta 
3 Celulite Sepse grave 74 M 18600 32,44 Alta 

4 Orquiepididimite Choque séptico 40 M 21400 6,31 Alta 

5 Pneumonia Sepse grave 58 M 9100 30,4 Alta 

6 ITU Choque séptico 78 F 26100 24,43 Óbito 

7 Pneumonia Choque séptico 67 M 14400 31,60 Óbito 

8 Pneumonia Choque séptico 76 F 14200 1,01 Óbito 

9 Pneumonia Sepse grave 20 F 15500 28,00 Alta 

10 ITU Choque séptico 64 M 29600 17,87 Óbito 

11 Pneumonia Choque séptico 35 M 4100 21,90 Óbito 

12 ITU Choque séptico 74 M 51200 10,65 Óbito 

13 Celulite Choque séptico 32 F 11900 8,29 Alta 

14 Pneumonia Sepse grave 72 F 10300 9,82 Alta 

15 Úlcera infectada Sepse grave 61 M 13800 26,20 Alta 

16 Inf. Ferida operatória Choque séptico 69 M 14600 15,50 Óbito 
17 Abscesso cutâneo Sepse grave 34 F 15500 20,17 Alta 

18 Pneumonia Sepse grave 77 M 30600 13,29 Óbito 

19 Pneumonia Sepse grave 64 F 8400 3,14 Alta 

20 Pneumonia Choque séptico 64 F 6600 4,47 Óbito 

21 Pneumonia Choque séptico 56 M 300 6,8 Óbito 

22 Pneumonia/Erisipela Choque séptico 84 F 33100 16,16 Óbito 

23 Pneumonia Choque séptico 77 M 19900 10,27 Óbito 

24 ITU Choque séptico 82 F 15000 15,15 Alta 

25 Pneumonia Sepse grave 57 M 1400 26,53 Alta 

26 Pneumonia Sepse grave 24 F 11300 10,0 Alta 

27 Pneumonia Choque séptico 59 F 23000 9,05 Alta 

28 Pneumonia Sepse grave 40 F 6400 1,47 Alta 

29 Pneumonia Choque séptico 61 F 16500 5,48 Óbito 

30 Artrite séptica Choque séptico 67 F 27400 18,05 Óbito 

31 Pneumonia Choque séptico 52 F 7000 22,07 Óbito 

32 ITU Sepse grave 78 F 10300 4,25 Óbito 

33 Pneumonia Sepse grave 26 F 29000 10,65 Óbito 

34 Pneumonia Choque séptico 49 F 15800 8,40 Alta 

35 ITU Choque séptico 80 F 4800 9,28 Alta 

36 Pneumonia Sepse grave 26 F 10000 12,90 Alta 

37 Pneumonia Choque séptico 43 M 9800 0,3 Óbito 

38 ITU Sepse grave 77 F 16300 26,9 Alta 

39 Pneumonia Choque séptico 69 M 2000 21,3 Óbito 
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Amostra Diagnóstico Classificação Idade Sexo Leucócitos 
(cél/mm3) 

CRP 
(ng/L) 

Desfecho 

40 Pneumonia Choque séptico 24 M 9400 22,86 Alta 

41 Pneumonia Sepse grave 72 M 17400 16,75 Óbito 

42 Celulite Choque séptico 69 M 6100 28,5 Óbito 

43 PNM/Pneumocistose Sepse grave 27 M 18700 27,32 Óbito 

44 Pneumonia Sepse grave 66 M 2400 3,39 Alta 

45 Celulite Choque séptico 75 F 37800 19,08 Óbito 

46 Pneumonia Choque séptico 76 M 11300 18,13 Óbito 

47 Pneumonia Choque séptico 81 M 12600 17,02 Óbito 

48 Pneumonia/Influenza Sepse grave 42 M 15500 12,21 Óbito 

49 Pneumonia Choque séptico 66 F 11700 11,51 Alta 

50 Pneumonia Sepse grave 34 M 2400 21,36 Alta 

51 PNM/Gastroenterite Sepse grave 74 F 20600 25,39 Óbito 

52 Pneumonia Sepse grave 24 M 9900 24,66 Alta 

53 Pneumonia Sepse grave 48 M 7500 12,45 Alta 

54 Pneumonia Sepse grave 73 F 21500 16,37 Alta 

55 Celulite Sepse grave 54 F 22400 25,03 Alta 

56 ITU Sepse grave 69 F 21400 25,31 Alta 

57 Gastroenterite Sepse grave 38 F 15700 2,38 Alta 

58 Pneumonia Choque séptico 64 M 6900 26,82 Óbito 

59 PNM/Meningite Choque séptico 63 F 24000 22,8 Óbito 

60 Pneumonia Sepse grave 48 M 14800 24,1 Alta 

61 Pneumonia Sepse grave 33 M 10700 29,32 Alta 

62 Meningite Sepse grave 15 M 9900 10,73 Alta 

63 Colangite Choque séptico 59 M 14700 19,05 Óbito 

64 Pneumonia/ITU Sepse grave 47 F 10600 3,27 Óbito 

65 Pneumonia Choque séptico 82 F 27300 19,11 Óbito 

66 ITU Sepse grave 51 F 17100 9,62 Óbito 

67 ITU Sepse grave 78 F 13800 26,76 Óbito 

68 ITU Choque séptico 60 M 13600 29,36 Óbito 

69 Pneumonia Choque séptico 74 M 28800 29,89 Alta 

70 Pneumonia Choque séptico 63 M 48200 15,12 Alta 

71 Pneumonia Sepse grave 13 F 5800 28,5 Alta 

72 Pneumonia Sepse grave 42 M 17200 12,96 Alta 

73 Pneumonia Choque séptico 65 M 2100 26,13 Óbito 

74 Pneumonia/ITU Sepse grave 66 M 20400 29,83 Óbito 
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APÊNDICE C – Tabela com resultados de hemocultura e PCR de largo espectro (continua) 

 

Resultados da hemocultura e PCR de largo espectro para cada paciente com sepse. SCN: 
Staphylococcus coagulase negativa; BGP: bacilo Gram-positivo. 

Amostra Resultado Hemocultura 
Resultado PCR 

Bak11W/Bak2 Taf/Tar 

1 Negativo + - 
2 E. coli + + 
3 Negativo - + 
4 Negativo + - 
5 Negativo + - 
6 Negativo - - 
7 S. pneumoniae + - 
8 S. hominis - + 
9 Negativo + - 
10 P. aeruginosa + - 
11 S. aureus/S. haemolyticus + - 
12 S. capitis - - 
13 Negativo - - 
14 S. caprae + - 
15 S. hominis - + 
16 Negativo + + 
17 Negativo - + 
18 Negativo + + 
19 S. haemolyticus - + 
20 Negativo + + 
21 Negativo + - 
22 Negativo - + 
23 Negativo - + 
24 Negativo - + 
25 S. pneumoniae + + 
26 Negativo - - 
27 Negativo - - 
28 S. hominis + - 
29 BGP - - 
30 Negativo  - - 
31 E. faecalis/S. haemolyticus - - 
32 Negativo - - 
33 Negativo - - 
34 Negativo - - 
35 Negativo + - 
36 Negativo + - 
37 Negativo + - 
38 Negativo + + 
39 S. haemolyticus/BGP - + 
40 Negativo - - 
41 Negativo - - 
42 S. pyogenes - + 
43 Negativo - - 
44 Negativo + - 
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Amostra Resultado Hemocultura 
Resultado PCR 

Bak11W/Bak2 Taf/Tar 

45 S. epidermidis + - 
46 S. haemolyticus + - 
47 S. aureus - + 
48 Negativo - - 
49 Negativo - - 
50 Negativo + + 
51 Negativo + + 
52 SCN + + 
53 SCN - + 
54 Negativo - + 
55 Negativo - + 
56 E. coli - - 
57 Negativo - - 
58 A. baumannii - + 
59 Negativo - - 
60 Negativo - + 
61 Negativo - + 
62 Negativo - - 
63 Negativo - - 
64 Negativo - + 
65 Negativo - + 
66 Negativo - - 
67 Negativo - - 
68 E. cloacae - - 
69 Negativo - + 
70 Negativo - - 
71 Negativo - - 
72 Negativo - - 
73 Negativo - - 
74 Salmonella sp. - - 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Aprovação do projeto no comitê de ética 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido (continua) 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido (continuação) 
 

 


