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RESUMO 

Tavares LCB. Caracterização genética e perfil de sensibilidade antimicrobiana 
de cepas multirresistentes de Acinetobacter baumannii presentes em um 
hospital de ensino [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

As espécies do Complexo Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii (ACB) são 
importantes causadoras de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde em 

todo o mundo. Detêm maior relevância os isolados com resistência aos 
antimicrobianos, os quais impactam negativamente no prognóstico, na 

mortalidade e custos associados ao cuidado com o paciente. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a diversidade genética e o perfil de susceptibilidade 
antimicrobiana de 134 isolados multirresistentes de A. baumannii presentes no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, entre 2007 e 
2014. A identificação de A. baumannii deu-se pela pesquisa dos genes blaOXA-

51-like e gltA, detectados em 85% (n=114) dos isolados Os isolados de 
Acinetobacter não-baumannii foram identificados por sequenciamento gênico 
como  A. nosocomialis (n=4; 3,1%), A. pittii, A. bereziniae (n=2; 1,7%, cada), A. 

ursingii, A. variabilis, A. gyllenbergii (n=1; 0,9% cada) e Acinetobacter spp (n=2; 
1,7%). Os isolados de A. baumannii foram submetidos às técnicas de PCR 

multiplex para detecção de outras oxacilinases, pesquisa de ISAba1, teste de 
susceptibilidade antimicrobiana, tipagem molecular por eletroforese em campo 
pulsado (PFGE), por sequência trilocus (3LST) e por sequência multilocus 

(MLST). Detectou-se o gene blaOXA-23-like  em 105 isolados (92,1%), estando 
100% associados a ISAba1; blaOXA-72 em um isolado (0,9%) e blaOXA-231 em dois 

isolados (1,7%). A maior parte (n=66; 57,9%) dos isolados foi classificada como 
extensivamente resistentes (XDR). O PFGE agrupou os isolados em 11 
clusters (A-K) e o MLST identificou os isolados pertencentes majoritariamente 

aos clones CC79 (42,4%), CC1 (16,6%), CC15 (12,1%) e ao ST317 (18,2%). 
Os resultados do MLST e 3LST concordaram em 95,6%. Foi verificada a 

ocorrência de diferentes perfis de PFGE em A. baumannii MDR e XDR, 
predominando cepas carreadoras de ISAba1/OXA-23-like e pertencentes aos 
CC1, CC15, CC79, ST317. Predominaram o ST317 nos anos iniciais e o CC79 

(ST730) de 2011 a 2014. Estes resultados fornecem subsídios que ressaltam a 
necessidade de monitoramento e controle de patógenos multirresistentes. 

 

Palavras-chave: Acinetobacter baumannii; infecção hospitalar; 

antimicrobianos; epidemiologia molecular; oxacilinases; 3LST; clonalidade.  

 

 

 



ABSTRACT 

Tavares LCB. Genetic characterization and antimicrobial susceptibility profile of 
multiresistant Acinetobacter baumannii strains present at a teaching hospital 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2017. 

 

Species of Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii Complex (ACB) are 
important causes of Healthcare Associated Infections worldwide. More relevant 

are isolates with antimicrobial resistance, which have a negative impact on the 
outcome, mortality and costs associated with patient care. The aim of this study 

was to evaluate the genetic diversity and the antimicrobial susceptibility profile 
of 134 multiresistant ACB spcies strains present at Botucatu Medical School 
Teaching Hospital between 2007 and 2014. Identification of A. baumannii 

species was by detection of blaOXA-51-like and gltA genes, detected in 85% 
(n=114) of the isolates. Non-baumannii Acinetobacter species were identified by 

gene sequencing as A. nosocomialis (n=4, 3.1%), A. ursingii, A. variabilis, A. 
gyllenbergii (n=1, 0.9% each) and Acinetobacter spp (n=2; 1.7%). A. baumannii 
isolates were submitted to multiplex PCR for other oxacillinases and ISAba1 

detection, antimicrobial susceptibility testing, molecular typing by pulsed field 
gel electrophoresis (PFGE), trilocus sequence typing (3LST) and multilocus 

sequence typing (MLST). blaOXA-23-like gene was detected in 105 isolates 
(92.1%), of which 100% were associated with ISAba1; blaOXA-72 was present in 
one isolate (0.9%) and blaOXA-231, in two isolates (1.7%). The majority (n=66; 

57.9%) of isolates were classified as extensively resistant (XDR). The PFGE 
grouped the isolates into 11 clusters (A-K) and MLST identified the isolates 

belonging mainly to CC79 (42.4%), CC1 (16.6%), CC15 (12.1%) and ST317 
(18.2%). MLST and 3LST results were 95.6% concordant. We verified the 
occurrence of different PFGE profiles in multidrug-resistant (MDR) and 

extensively drug-resistant (XDR) A. baumannii, predominantly presenting 
ISAba1/OXA-23-like genes and belonging to CC1, CC15, CC79 and ST317. 

There was a prevalence of ST317 in the early years and CC79 (ST730) from 
2011 to 2014. Our results highlight the importance of surveillance and control of 
multiresistant pathogens. 

 
 

Key-words: Acinetobacter baumannii; cross infection; anti-infective agents; 

molecular epidemiology; oxacillinases; 3LST; clonality 
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1.1 Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

 

As Infecções Relacionadadas à Assistência à Saúde (IRAS) constituem 

um grave problema de saúde pública global, com alto impacto nas taxas de 

morbidade, mortalidade, tempo de internação e custos associados aos 

cuidados ao paciente (Gulen et al., 2015; Maragakis e Perl, 2008). Esse 

prolongamento do tempo de permanência e dos cuidados a saúde prestados 

oneram não somente as instituições de saúde, mas a sociedade como um todo. 

Isso porque, além dos custos diretos da assistência, esse aumento no tempo 

de internação provoca redução da força de trabalho e de produção (Pereira et 

al., 2005; Silva, 2003). 

As infecções hospitalares são definidas como infecções adquiridas 

durante o período de hospitalização do paciente, ou seja, não manifestadas ou 

incubadas no momento da admissão dele no hospital (https://www.who.int, em 

25/06/2017) e são importante motivo de preocupação no mundo todo. Contudo, 

essas infecções não estão mais restritas aos hospitais, e por isso, nos últimos 

anos, têm sido renomeadas de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS), pelo fato de ocorrerem em qualquer local onde se preste o cuidado e a 

assistência à saúde (Horan, Andrus e Dudeck, 2008).  

Infelizmente, a ocorrência desse tipo de infecção tem ganhado cada vez 

mais espaço no cenário epidemiológico mundial, a ponto de, em 2002, o 

número de casos de IRAS exceder o número de notificações de qualquer outra 

doença nos Estados Unidos. Nessa ocasião, o número estimado de IRAS foi de 

1,7 milhões, com mais de 98 mil mortes a elas associadas. (Klevens et al., 

2007).  

A Organização Mundial de Saúde publicou em 2014 que a frequência de 

IRAS em países desenvolvidos era de sete em cada 100 pacientes 

hospitalizados. Enquanto isso, em países em desenvolvimento, essa 

frequência aumentava para 10 em cada 100, ou seja, 10% dos pacientes 

hospitalizados (www.who.int/gpsc/country, acesso em 25/06/2017). O recente 

estudo de Fortaleza e colaboradores (2017) sustenta tal estatística, tendo em 
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vista que registrou a elevada prevalência de 10,8% de IRAS no Brasil 

considerando-se todas as regiões do país (Fortaleza et al., 2017). Já os 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) apontam que, nos Estados 

Unidos, um em cada 25 pacientes hospitalizados adquire ao menos uma 

infecção relacionada à assistência a saúde todos os dias. Os CDC também 

estimam que, por ano, cerca de 75.000 pacientes hospitalizados portadores de 

IRAS evoluam a óbito durante a internação nesse mesmo país 

(https://www.cdc.gov/hai/surveillance/index.html). 

Diante desse contexto, é notável que o estudo e prevenção de IRAS, 

bem como de todos os fatores a elas relacionados, sejam indispensáveis para 

a eficiência e manutenção do propósito da assistência a saúde e segurança do 

paciente. 

 

1.2 Acinetobacter spp. 

 

Dentre os agentes mais relevantes em IRAS estão as espécies do 

gênero Acinetobacter, particularmente aquelas incluídas no denominado 

Complexo Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii (ACB) (Gulen et al., 

2015). Os micro-organismos pertencentes a este gênero apresentam a 

morfologia de bacilos durante a fase de crescimento exponencial e de 

cocobacilos na fase estacionária, agrupados aos pares. São Gram-negativos, 

encapsulados, aeróbios estritos, indol-negativos, não-fermentadores de glicose, 

catalase-positivos, oxidase-negativos e imóveis (Perez et al., 2007). 

O gênero Acinetobacter pertence à família Moraxellaceae, tendo sido 

isolado do solo e pioneiramente descrito por Beijernick em 1911 sob a 

denominação de Micrococcus calcoaceticus. Apesar de Brisou e Prévot terem 

proposto em 1954 o termo Acinetobacter para o gênero, foi o estudo de 

Baumann e colaboradores em 1968 que resultou no reconhecimento oficial do 

gênero Acinetobacter (Lessel, 1971). Em 1986, Bouvet e Grimont descreveram 

12 genoespécies de Acinetobacter pela técnica de hibridização DNA-DNA, 

incluindo Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter 

https://www.cdc.gov/hai/surveillance/index.html
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haemolyticus e Acinetobacter junii. Desde então, as nomenclaturas das 

diversas espécies do gênero sofreram consideráveis mudanças, tendo em vista 

o avanço dos métodos de identificação moleculares, os quais permitem cada 

vez maior discriminação entre microrganismos similares (Urban et al., 2003). 

Atualmente o gênero Acinetobacter engloba 53 espécies com nomes 

válidos publicados, as quais foram definidas por método de DNA hibridizado, 

sequenciamento de 16S-rRNA e de genoma completo (http://www.bacterio.net, 

acesso em 24/09/2017) (Quadro I). 

  

Quadro I- Espécies descritas de Acinetobacter até 2017 e suas respectivas 

publicações válidas 

Espécie Publicação 

Acinetobacter albensis Krizova et al. 2015, sp. nov 

Acinetobacter apis Kim et al. 2014, sp. nov. 

Acinetobacter baumannii Bouvet and Grimont 1986, sp. nov. 

Acinetobacter baylyi Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter beijerinckii Nemec et al. 2009, sp. nov. 

Acinetobacter bereziniae Nemec et al. 2010, sp. nov. 

Acinetobacter bohemicus Krizova et al. 2015, sp. nov. 

Acinetobacter boissieri Álvarez-Pérez et al. 2013, sp. nov. 

Acinetobacter bouvetii Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter brisouii Anandham et al. 2011, sp. nov. 

Acinetobacter calcoaceticus 
(Beijerinck 1911) Baumann et al. 1968, species. (Type species 

of the genus.) 

Acinetobacter celticus Radolfova-Krizova et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter courvalinii Nemec et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter dispersus Nemec et al. 2016, sp. nov. 
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Acinetobacter dijkshoorniae Cosgaya et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter equi Poppel et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter gandensis Smet et al. 2014, sp. nov. 

Acinetobacter gerneri Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter grimontii Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter guangdongensis Feng et al. 2014, sp. nov. 

Acinetobacter guillouiae Nemec et al. 2010, sp. nov. 

Acinetobacter gyllenbergii Nemec et al. 2009, sp. nov. 

Acinetobacter haemolyticus 
(ex Stenzel and Mannheim 1963) Bouvet and Grimont 1986, 

nom. rev., comb. nov. 

Acinetobacter harbinensis Li et al. 2014, sp. nov. 

Acinetobacter indicus Malhotra et al. 2012, sp. nov. 

Acinetobacter johnsonii Bouvet and Grimont 1986, sp. nov. 

Acinetobacter junii Bouvet and Grimont 1986, sp. nov. 

Acinetobacter kookii Choi et al. 2013, sp. nov. 

Acinetobacter lactucae Rooney et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter lwoffii (Audureau 1940) Brisou and Prévot 1954, species. . 

Acinetobacter modestus Nemec et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter nectaris Álvarez-Pérez et al. 2013, sp. nov. 

Acinetobacter nosocomialis Nemec et al. 2011, sp. nov. 

Acinetobacter pakistanensis Abbas et al. 2015, sp. nov. 

Acinetobacter parvus Nemec et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter pittii Nemec et al. 2011, sp. nov. 

Acinetobacter populi Li et al. 2015, sp. nov. 
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Acinetobacter pragensis Radolfova-krizova et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter proteolyticus Nemec et al. 2016, sp. nov. 

Acinetobacter puyangensis Li et al. 2013, sp. nov. 

Acinetobacter qingfengensis Li et al. 2014, sp. nov. 

Acinetobacter radioresistens Nishimura et al. 1988, sp. nov. 

Acinetobacter rudis Vaz-Moreira et al. 2011, sp. nov. 

Acinetobacter schindleri Nemec et al. 2001, sp. nov. 

Acinetobacter seifertii Nemec et al. 2015, sp. nov. 

Acinetobacter soli Kim et al. 2009, sp. nov. 

Acinetobacter tandoii Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter tjernbergiae Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter towneri Carr et al. 2003, sp. nov. 

Acinetobacter ursingii Nemec et al. 2001, sp. nov. 

Acinetobacter variabilis Krizova et al. 2015, sp. nov. 

Acinetobacter venetianus Vaneechoutte et al. 2009 ex Di Cello et al. 1997, sp. nov. 

Acinetobacter vivianii Nemec et al. 2016, sp. nov. 

Fonte: site bacterio.net. 

 

Entre as espécies classificadas, Acinetobacter baumannii é a de maior 

importância médica. A. baumannii assemelha-se muito a outras seis espécies 

de Acinetobacter e, apesar dos inúmeros métodos de identificação de micro-

organismos, a distinção entre essas sete espécies ainda é complicada (Teixeira 

et al., 2017). Devido à dificuldade de distinção tanto fenotípica quanto 

genotípica dessas espécies, utiliza-se a terminologia Complexo Acinetobacter 

calcoaceticus-A. baumannii (ACB), principalmente na área médica, para 

discriminar estas espécies. Este Complexo compreende as espécies: A. pitti, A. 
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calcoaceticus, A. nosocomialis, Acinetobacter between 1 and 3, Acinetobacter 

seifertii, Acinetobacter dijkshoorniae e A. baumannii (Cosgaya et al., 2016, 

Gulen et al., 2015, Nemec et al., 2015). 

As espécies pertencentes ao Complexo ACB são encontradas no meio 

ambiente e têm caráter oportunista. São capazes de se conservar em 

superfícies inanimadas por até cinco meses (Kramer et al., 2006), resistirem à 

desinfecção tanto por produtos químicos quanto por luz ultravioleta, à 

dessecação e possuem determinantes de resistência intrínsecos e adquiridos 

contra diversas classes de antimicrobianos (Bonomo e Szabo, 2006; Cherkaoui 

et al., 2015; Fournier, Richet e Weinstein, 2006; Karageorgopoulos e Falagas, 

2008).  

Estes patógenos têm sido ranqueados entre os organismos mais 

perigosos para as instituições de saúde no mundo, sendo a causa de inúmeros 

surtos infecciosos e também de contaminações endêmicas em unidades de 

saúde no mundo todo (Fournier, Richet e Weinstein, 2006; Maragakis e Perl, 

2008). 

Estão relacionadas a Acinetobacter infecções de pele e tecidos moles, 

infecções do trato urinário, meningites secundárias, infecções envolvendo 

ossos e, principalmente, pneumonias associadas a sistemas de ventilação 

mecânica (VAP) e infecções da corrente sanguínea (Higgins et al., 2010; Peleg, 

Seifert e Paterson, 2008). Essas infecções são mais frequentes em pacientes 

em estado grave ou imunocomprometidos, especialmente naqueles internados 

em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (Higgins et al., 2010), nos quais pode 

atingir o preocupante nível de 65,5% de mortalidade em infecções de corrente 

sanguínea primárias (Marra et al., 2011). Foi verificado que infecções por 

Acinetobacter spp. aumentam em 50% o risco de morte de pacientes graves 

com bacteremias internados em UTIs comparado a pacientes em situação 

semelhante, porém com bacteremias causadas por outros patógenos (Leão et 

al., 2016).  

No Brasil, no ano de 2015, Acinetobacter spp. ocuparam a quarta 

posição entre os patógenos mais frequentemente isolados de Infecções de 
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Corrente Sanguínea primária de pacientes adultos hospitalizados em UTIs de 

todas as regiões do país (Anvisa, 2016 nº14). Os CDC estimam que 12.000 

IRAS causadas por A. baumannii ocorram anualmente e que aproximadamente 

63% destes isolados sejam multirresistentes (CDC, 2013).  

 

1.3 Resistência antimicrobiana em Acinetobacter 

 

A resistência aos antimicrobianos apresentada por A. baumannii inclui a 

resistência intrínseca às aminopenicilinas, às cefalosporinas de primeira e 

segunda geração, ao cloranfenicol e ao ertapenem (CLSI, 2017). Este 

patógeno tem, ainda, a capacidade de adquirir muito rapidamente mecanismos 

de resistência a outros fármacos, como os β-lactâmicos de espectro estendido, 

aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e tetraciclinas (Bonomo e Szabo, 2006; 

Karageorgopoulos e Falagas, 2008). Estes mecanismos são manifestados por 

alterações nas estruturas bacterianas, como a diminuição da permeabilidade 

da membrana externa (por meio da perda de porinas), alteração das proteínas 

ligadoras de penicilina (penicilin binding proteins, PBP), alteração do sítio-alvo, 

superexpressão de bombas de efluxo e síntese de enzimas hidrolíticas. 

Dessa forma, a emergência maciça de linhagens de Acinetobacter 

multirresistentes (MR), ou seja, resistentes a mais de duas classes de drogas 

dentre cefalosporinas antipseudomonas, carbapenêmicos antipseudomonas, 

ampicilina-sulbactam, fluoroquinolonas e aminoglicosídeos (Magiorakos et al.. 

2012), vem esgotando as opções de tratamento de infecções causadas por 

esse patógeno. Durante muitos anos, os carbapenêmicos imipenem e 

meropenem, pertencentes à classe dos β-lactâmicos, foram um dos poucos 

antimicrobianos com efetividade contra A. baumannii MR. No entanto, a 

resistência aos carbapenêmicos tem se tornado cada vez mais relevante no 

meio hospitalar, tendo sido relatada pela primeira vez na cidade de São Paulo 

na década de 1990 (Levin et al., 1996, Sader et al., 1996). O aumento 

expressivo da resistência em A. baumannii aos carbapenêmicos é descrito em 

diversos lugares do mundo (Gales et al., 2011; Karageorgopoulos e Falagas, 
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2008; Poirel e Nordmann, 2006; Prado et al., 2014; Su et al., 2012, Waheram et 

al., 2008), inclusive no Brasil (Gales et al., 2012; Rossi, 2011; Schimith Bier et 

al.; 2010; Teixeira et al., 2013). Taxas de resistência superiores a 50% são 

documentadas em países europeus e ainda nos Estados Unidos, China, Índia, 

Coreia do Sul e outros, incluindo o Brasil (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Epidemiologia global de Acinetobacter resistente a carbapenêmicos 

Fonte: Kim et al. 2014 

 

No estado de São Paulo, de acordo com dados do Centro de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (CVE), a partir de 2008 a 

incidência de isolados de A. baumannii com resistência ao imipenem superou a 

de isolados sensíveis e atingiu o alarmante nível de 85% em 2016 (Centro de 

Vigilância Epidemiológica, 2017). Em 2012, segundo a Anvisa, 77,1% dos 
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isolados de Acinetobacter spp. provenientes de Infecções de Corrente 

Sanguínea primária de pacientes adultos hospitalizados em UTIs de todas as 

regiões geográficas do Brasil eram resistentes aos carbapenêmicos (Anvisa, 

2014). 

Esta diminuição nas opções terapêuticas demanda a necessidade de 

investigação da sensibilidade a outras drogas, como tigeciclina, polimixina B, 

colistina, minociclina, ampicilina-sulbactam, sulbactam, e tetraciclina, as quais 

podem ainda apresentar atividade contra cepas MR (Fishbain e Peleg, 2010; 

Karageorgopoulos e Falagas, 2008; Peleg e Patterson, 2006), e de explorar 

outros métodos de tratamento, como uso de terapia combinada (Leite et al., 

2016). Tal necessidade mostra-se ainda mais clara pelo fato de que o 

tratamento inicial adequado das bacteremias por Acinetobacter impacta 

diretamente no desfecho das infecções e na sobrevida dos pacientes (Leão et 

al., 2016).  

 

1.4 Mecanismos de resistência a carbapenêmicos 

 

A resistência aos carbapenêmicos em Acinetobacter pode ser devida à 

perda de porinas da membrana externa, superexpressão de bombas de efluxo, 

alteração em proteínas ligadoras de penicilina e produção de enzimas 

hidrolíticas. Dentre esses mecanismos, o mais importante é a produção de 

enzimas hidrolíticas β-lactamases (Helfand e Bonomo, 2003). Os fármacos β-

lactâmicos possuem em sua estrutura química um anel β-lactâmico, e têm 

como mecanismo de ação a inibição de enzimas transpeptidases, responsáveis 

pelo estágio final da síntese de parede celular bacteriana (Rossi e Andreazzi, 

2005). As enzimas β-lactamases promovem a hidrólise do anel β-lactâmico 

(Bush e Jacoby, 2010), inativando, dessa forma, a ação do antimicrobiano 

sobre a síntese da parede celular bacteriana. 

Tais enzimas podem ser divididas em quatro classes (A, B, C, D) de 

acordo com suas características estruturais (classificação de Ambler, 1980), ou 

em três grupos (1, 2, 3) pelas suas diferentes capacidades hidrolíticas e perfis 
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de inibição por inibidores de β-lactamases (classificação funcional) (Bush, 

Jacoby e Medeiros, 1995) (Quadro II). A origem dessas enzimas pode ser 

intrínseca ou adquirida. A. baumannii, por exemplo, detém intrinsecamente 

AmpC (uma β-lactamase da classe C de Ambler) e OXA-51-like (enzimas da 

classe D) codificadas cromossomicamente (Peleg, Seifert e Paterson, 2008; 

Perez et al., 2007; Turton et al., 2006). Outras oxacilinases (codificadas pelos 

genes blaOXA) são intrínsecas a diferentes espécies de Acinetobacter, como a 

OXA-134a em A. lwoffii e OXA-23 em A. radioresistens, por exemplo 

(Figueiredo et al., 2010; Nigro e Hall, 2016; Poirel et al., 2008).  

Entre as enzimas hidrolíticas transferíveis encontradas em 

Acinetobacter, estão algumas metalo-β-lactamases da classe B de Ambler 

(IPM-like, VIM-like, NDM-1,2 e SIM-1) e também as β-lactamases hidrolíticas 

de carbapenem da classe D de Ambler (carbapebem-hydrolising class D β-

lactamases, CHDL) (Quadro II) (Kaase et al., 2011; Pfeifer et al., 2011; Poirel e 

Nordman, 2008). As CHDL compreendem um grupo de grande importância 

clínica, tendo em vista que podem ter origem tanto intrínseca como adquirida e 

que, diferentemente das metalo-β-lactamases, são comumente encontradas na 

espécie A. baumannii (Lee et al., 2009; Queenan e Bush, 2007). 
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Quadro II: Classificação comparativa das β-lactamases de acordo com Bush, 

Jacoby e Medeiros (2010) e Ambler (1980). Em destaque, as OXA-enzimas.  

Classificação Bush, 

Jacoby e Medeiros (2010) 

Classificação 

de Ambler 
(1980) Substrato Representantes 

Grupo 
Funcional 

Subgrupo 
Classe 

Molecular 

1 
  

C Cefalosporinas  
AmpC (ACT-1, FOX, 

MIR-1, CMY-2, etc) 

2 

2a A Penicilina PC1 

2b A 
Penicilinas e 

cefalosporinas de 

1ª e 2ª geração 

TEM-1, TEM-2, SHV-1 

2be A 

Cefalosporinas 
de espectro 
estendido e 

monobactâmicos 

ESBL (TEM-3, SHV-2,  
CTXM-15, PER-1, VEB, 

etc) 

2br A Penicilina TEM-30, SHV-10 

2ber A 

Cefalosporinas 

de espectro 
estendido e 

monobactâmicos 

TEM 50 (CTM-1) 

2c A Carbenecilina PSE-1, CARB-3 

2ce A 
Carbenecilina e 

cefepime 
RTG-4 

2d D Oxacilina OXA-1, OXA-10 

2de D 

Oxacilina e 
cefalosporinas de 

espectro 
estendido 

OXA-11, OXA-15 

2df D 
Oxacilina e 

carbapenêmicos 
OXA-23, OXA-253, 

OXA72, OXA-231, etc 

2e A 
Cafalosporinas 

de espectro 
estendido 

CepA 

2f A Carbapenêmicos 
KPC, IMI-1, SME, GES-

3, GES-4, GES-5 

3 

3a B Carbapenêmicos 
IMP, VIM, SPM, IND, 

NDM 

3b B Carbapenêmicos 
L1, CAU-1, GOB-1, FEZ-

1, CphA, Sfh1 
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1.5 Oxacilinases CHDL 

 

Essas enzimas eram, inicialmente, penicilinases com o diferencial de 

também hidrolisar oxacilinas e que, devido a inúmeras mutações, tornaram-se 

capazes de conferir resistência aos carbapenêmicos. Ainda que a capacidade 

hidrolítica delas seja considerada reduzida quando comparada às 

carbapenemases pertencentes à classe A e B de Ambler, sua presença é 

fundamental ao fenótipo de resistência, principalmente quando associadas a 

outros mecanismos, como bombas de efluxo e alterações de proteínas 

ligadoras de penicilina (Evans e Amyes, 2014; Hu et al., 2007; Lee et al., 2017). 

Existem cinco subgrupos principais de oxacilinases associadas à 

resistência aos carbapenêmicos em A. baumannii: OXA-51-like, OXA-23-like, 

OXA-24/40-like, OXA-143-like e OXA-58-like. 

 

1.5.1 OXA-51-like 

 

Oxacilinases do tipo OXA-51-like são intrínsecas a espécie A. baumannii 

(Peleg, Seifert e Paterson, 2008; Turton et al., 2006) e sua detecção é utilizada 

como método de identificação dessa espécie. Entretanto, não somente 

algumas variantes dessa oxacilinase já foram pontualmente identificadas nas 

espécies Acinetobacter nosocomialis e na espécie Acinetobacter seifertii, como 

também as enzimas OXA-51-like já foram detectadas em plasmídeos (Chen et 

al., 2010; Lee et al., 2012; Saranathan et al. 2014). Portanto, para garantir a 

identificação precisa da espécie A. baumannii, a utilização de uma técnica 

complementar de identificação molecular é desejável (Lee et al., 2009). 

O grupo OXA-51-like é o grupo com maior número de variantes de 

oxacilinases existente, e teve sua primeira enzima representante, a OXA-51, 

identificada pioneiramente em 2005 em amostras de A. baumannii provenientes 

da Argentina, isolados em 1996 (Brown, Young e Amyes, 2005). O grande 

número de variantes existentes nesse grupo pode ser um indicativo de que 

estas enzimas estejam sendo submetidas à pressão seletiva de 
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antimicrobianos, fato que as relacionaria à resistência antimicrobiana em 

Acinetobacter baumannii (Evans e Amyes, 2014). Estudos apontam que 

algumas enzimas OXA-51-like detêm capacidade hidrolítica a carbapenêmicos, 

embora pouco potente e secundária se comparada a outros mecanismos de 

resistência e, principalmente, a outras oxacilinases (Brown, Young e Amyes, 

2005; Héritier et al., 2005; Hu et al., 2007). Estudos sugerem que essa 

resistência se dê somente nas ocasiões em que o gene blaOXA-51-like apresente a 

sequência de inserção ISAba1 à montante. Este elemento atua como promotor 

e desencadeia a superexpressão da carbapenemase. Tal fato é bastante 

preocupante, pois possibilita que, de alguma forma, todos os isolados de A. 

baumannii venham a desenvolver alguma resistência aos carbapenêmicos, 

embora existam relatos de ISAba1 à montante do gene blaOXA-51-like em isolados 

sensíveis a carbapenêmicos (Turton et al., 2006; Pagano et al., 2012; Evans e 

Amyes, 2014).  

 

1.5.2 OXA-23-like 

 

Mais importantes que as enzimas OXA-51-like no que diz respeito à 

resistência antimicrobiana, são as enzimas do grupo OXA-23-like, por serem 

adquiríveis e transferíveis, altamente prevalentes no mundo todo e encontradas 

em todos os continentes (Mugnier et al., 2010; Nigro e Hall, 2015; Peleg, Seifert 

e Paterson, 2008; Poirel e Nordmann, 2015), sendo a enzima prevalentemente 

circulante em isolados brasileiros (Carvalho et al., 2009; Fonseca et al., 2013) 

(Figura 2).  

OXA-23 foi descrita no ano de 1993 em Endimburgo, sendo a primeira 

oxacilinase a conferir resistência a imipenem identificada em A. baumannii no 

mundo (Paton et al., 1993). Nos anos seguintes, outros tipos de OXA-enzimas 

resistentes a carbapenêmicos foram identificadas na França e Espanha 

(Hornstein et al., 1997; Vila et al., 1997), com similaridade estrutural à OXA-23, 

dando origem ao grupo OXA-23-like. O fato de diversos genes codificadores de 

OXA-23 terem sido encontrados no cromossomo de isolados de Acinetobacter 
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radioresistens indica que essa espécie é provável fonte natural desse grupo 

enzimático, tendo possivelmente transferido esses genes para A. baumannii 

horizontalmente (Mendes et al.,  2009; Nigro e Hall, 2016; Poirel et al., 2008).  

 

1.5.3 OXA-24/40-like 

 

Menos frequentes em nosso meio são as enzimas do grupo OXA-24/40-

like (recorrente em Portugal, Espanha, Bélgica, Estados Unidos e alguns 

países asiáticos). A enzima OXA-24 foi identificada pela primeira vez em 1997, 

na Espanha, em isolados de um surto de A. baumannii. Posteriormente, essa 

mesma oxacilinase foi erroneamente classificada como uma nova variante, 

OXA-40, e já foi detectada em plasmídeos de outras espécies de Acinetobacter 

e também de enterobactérias (Evans e Amyes, 2014). No Brasil, uma variante 

do grupo OXA-24/40-like foi primeiramente detectada em um isolado de A. 

baumannii de 2007 em São Paulo, identificada como OXA-72 (Werneck et al., 

2011a). Desde então, tem-se observado a emergência dessa variante no 

Brasil, registrando-se sua identificação nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná, com relatos de 

disseminação inter-hospitalar de A. baumannii carreador de OXA-72 em São 

Paulo (Carvalho et al., 2015; de Sá Cavalcanti et al., 2013; Martins e Barth, 

2013; Pagano et al., 2017; Vasconcelos et al., 2015; Werneck et al., 2011a) 

(Figura 2). 

 

1.5.4 OXA-58-like 

 

A primeira cepa de A. baumannii carreadora de OXA-58 foi isolada em 

2003 na França e, atualmente, esse grupo de oxacilinases se distribui em 

alguns países da Europa, pelo Kwait, Paquistão, Austrália, China, Estados 

Unidos, Argentina e Bolívia (Peleg, Seifert e Paterson, 2008; Poirel et al., 2005; 

Sevillano et al., 2012; Wu et al., 2015). No Brasil, a OXA-58 foi pontualmente 

detectada, pioneiramente, em 2010 em isolados de São Paulo, e 
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posteriormente em 2011 na cidade do Rio de Janeiro e em dois isolados de 

1993 e 1997 em São Paulo (Antonio et al., 2009; Figueiredo et al., 2011). Mais 

recentemente, o trabalho de Narciso e colaboradores (2017) identificou um 

isolado de A. seifertii carreador de OXA-58 colonizando um cisne-de-pescoço-

negro no Zoológico de São Paulo (Narciso et al., 2017). Esse pequeno grupo 

de oxacilinases parece deter por si só pouca capacidade hidrolítica, 

necessitando, então, estar associado a outros mecanismos de resistência 

(como bombas de efluxo) para conferir a Acinetobacter spp. resistência aos 

carbapênemicos (Evans e Amyes, 2014). 

 

1.5.5 OXA-143-like 

 

As enzimas OXA-143-like possuem distribuições geográficas mais 

definidas (Peleg, Seifert e Paterson, 2008; Potron, Poirel e Nordmann, 2015). A 

primeira representante do grupo foi pioneiramente descrita no Brasil em 2004 

na região metropolitana de São Paulo (Antonio et al., 2011; Higgins et al., 2009, 

Mostachio et al., 2012) e está restrita ao nosso país, Coréia do Sul, Honduras e 

Estados Unidos (Evans e Amyes, 2014; Zander et al., 2014). Especificamente 

no Brasil, variantes dessa enzima foram detectadas em diferentes localidades, 

como OXA-231 no Paraná, na cidade de São Paulo (Camargo et al., 2016; 

Gionco et al., 2012), Rio de Janeiro (Werneck et al., 2011b) e Minas Gerais 

(Medeiros e Lincopan, 2013) e OXA-253 em Belo Horizonte (Girlich et al., 

2014) e Recife (de Sá Cavalcanti et al., 2016) (Figura 2). Assim, blaOXA-143-like é 

tido como o segundo gene codificador de CHDL mais frequentemente 

identificado em isolados brasileiros de Acinetobacter, embora seja mais 

frequentemente encontrado na região sudeste do país (Pagano, Martins e 

Barth, 2016; Vasconcelos et al., 2015).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20S%C3%A1%20Cavalcanti%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27855080
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Figura 2. Distribuição dos grupos de enzimas oxacilinases pelos diferentes 

estados brasileiros. Baseado em Medeiros e Lincopan (2013) com atualizações 

(Carvalho et al., 2015; de Sá Cavalcanti et al., 2016; de Sá Cavalcanti et al., 

2013; Girlich et al., 2014; Martins e Barth, 2013; Pagano et al., 2017) 

 

1.6 Elementos genéticos móveis 

 

Tendo em vista as múltiplas e divergentes distribuições das diversas 

oxacilinases pelo globo, identificar o tipo de enzima circulante tem grande 

importância epidemiológica para avaliar a disseminação deste determinante de 

resistência e propor medidas para sua contenção ou eliminação. As 

oxacilinases podem estar associadas a elementos genéticos móveis, como 

ilhas de resistência, integrons, transposons e sequências de inserção. Essas 

últimas desempenham um papel bastante relevante na resistência em 

Acintobacter, pois induzem a superexpressão das carbapenemases, tornando a 

ação hidrolítica dessas enzimas suficientemente capazes de conferir a esses 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20S%C3%A1%20Cavalcanti%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27855080
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patógenos a característica de resistência (Higgins et al., 2010; Pagano et al., 

2016a).  

 

1.6.1 ISAba 

 

O elemento de inserção ISAba1 é o mais prevalente em A. baumannii 

(Villalón et al., 2013), já tendo sido, nessa espécie, encontrado a montante dos 

genes blaOXA-23-like, blaOXA-51-like, blaOXA-58-like e blaAmpC (Pagano, Martins e Barth, 

2016). Esse elemento possui ação de promotor quando encontrado à montante 

dos genes codificadores de enzimas hidrolíticas, induzindo a sua 

superexpressão (Turton et al., 2006). Outros elementos de inserção, como 

ISAba2, ISAba3 (associados a blaOXA-58-like) e ISAba4 (associado a blaOXA-23-like) 

já foram identificados à montante de gene blaOXA em espécies de 

Acinetobacter, porém menos frequentemente (Poirel e Nordmann, 2006).  

 

1.6.2 Transposons 

 

Além de promover superexpressão genética, as sequências de inserção 

contribuem para a mobilização de genes de carbapenemases entre as 

espécies de Acinetobacter. Diferentes arranjos e tipos de ISAba à montante e à 

jusante dos genes blaOXA de Acinetobacter permitem caracterizar os 

transposons, elementos genéticos móveis que contribuem substancialmente 

para a disseminação desses genes de resistência (Poirel, Bonnin e Nordmann, 

2011). Cinco transposons estão relacionados ao gene blaOXA-23: Tn2006, 

Tn2007, Tn2008, Tn2008b e Tn2009. Os transposons Tn2006 e Tn2009 são 

ditos compostos, ou de classe I, pois estão flanqueados tanto a montante 

quanto a jusante por ISAba1, enquanto os Tn2008 e Tn2008b apresentam a 

sequência de inserção apenas a montante do gene blaOXA-23 (Nigro e Hall, 

2016) (Figura 3). Desses, Tn2006 é o transposon mais comum entre A. 

baumannii (Lee, Chang e Su, 2012). O Tn2007, da mesma maneira que os 

Tn2008 e Tn2008b, possui a sequência de inserção somente a montante do 
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gene blaOXA-23, sendo esta do tipo ISAba4, diferentemente dos demais. 

Entretanto, ainda não existem evidências de que o Tn2007 detenha de fato 

capacidade de mobilização (Nigro e Hall, 2016).   

 

 

Figura 3. Estrutura dos cinco transposons carreadores do gene blaOXA-23, em 

Acinetobacter baumannii. O gene blaOXA-23 e oxaAr são representados pelas 

setas azuis; os elementos de inserção ISAba1, pelos blocos verdes e ISAba4, 

pelo bloco laranja. Por último, para fins comparativos, o ambiente genético do 

gene intrínseco blaOXA-23 (aqui também denominado oxaAR) em A. 

radioresistens é apresentado. 

Fonte: Nigro e Hall, 2016 

 
 

A princípio, os genes codificadores de OXA-24/40-like, OXA-58-like e 

OXA-143-like não estão associados a transposons. Enquanto blaOXA-58-like 

associa-se a sequências de inserção como ISAba1, ISAba2, ISAba3 e IS18, o 

gene blaOXA-24/40-like geralmente está flanqueado por recombinases do tipo 

XerC/XerD (Merino et al., 2010; Pagano et al., 2016a, Saavedra et al., 2014). 

Os genes codificadores de OXA-143-like, por sua vez, encontram-se ladeados 

por duas cópias de um mesmo gene codificador de proteína replicase, 

sugerindo o envolvimento de um processo de recombinação homóloga na 

aquisição desse gene (Gionco et al., 2012). Entretanto, alguns genes blaOXA-51-
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like encontrados em plasmídeos parecem estar alocados em um transposon 

denominado Tn6080, porém pouco se sabe sobre o impacto de sua 

disseminação (Chen et al., 2010). 

 

1.6.3 Plasmídeos 

 

 Plasmídeos são elementos de dupla fita de DNA circulares extra-

cromossomais existentes em bactérias com um mecanismo de replicação 

próprio. São importantes contribuintes da variabilidade genética, pois 

promovem a transferência horizontal de genes entre populações bacterianas 

por conjugação ou transformção, mesmo entre bactérias pertencentes a 

gêneros distintos. É por meio deste mecanismo que os plasmídeos comportam-

se como importantes veículos da disseminação da resistência a 

antimicrobianos (Carattoli et al., 2005; Carattoli, 2009). 

 Os plasmídeos são classificados pelos Grupos de Incompatibilidade 

(Incompatibility Groups, Inc), partindo do princípio que aqueles com o mesmo 

controle do mecanismo de replicação são ditos “incompatíveis”. Isso porque é 

inviável que dois plasmídeos pertencentes ao mesmo Grupo de 

Incompatibilidade sejam propagados em uma mesma linhagem bacteriana 

(Carattoli et al., 2005). A classificação dos plasmídeos faz-se importante a fim 

de se analizar sua distribuição pelo mundo, bem como sua relação com a 

célula hospedeira e suas origens evolutivas. Essa análise é fundamental para a 

compreensão da adaptação de comunidades microbianas aos diversos 

ambientes e para o uso dos plasmídeos como ferramentas genéticas na 

engenharia microbiana (Carattoli, 2009; Shintani, Snchez e Kimbara, 2015; 

Smalla Jechalke e Top, 2015). 

 

1.7 Detecção laboratorial de β-lactamases 

 

Para detecção das β-lactamases, abordagens fenotípicas ou genotípicas 

podem ser empregadas. Para as enzimas do tipo oxacilinases, particularmente, 

não existem testes fenotípicos para sua detecção, diferentemente do já bem 
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estabelecido teste para detecção de β-lactamases de espectro extendido 

(extended spectrum β-lactamases, ESBL) (inibidas por clavulanato e 

tazobactam) e de metalo-β-lactamases (MBL) (inibidas por EDTA e compostos 

derivados de tiol) (Quadro II; Bush e Jacoby, 2010). Dessa maneira, a 

identificação molecular dessas enzimas é exclusivamente realizada por meio 

de métodos moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) 

(Evans e Aymes, 2014). Essa técnica é altamente específica e sensível e 

consiste na amplificação in vitro de uma determinada sequência genética alvo 

por meio do uso de iniciadores (primers) específicos, mimetizando a reação de 

duplicação de DNA que ocorre in vivo. Uma abordagem multiplex da técnica de 

PCR foi proposta há alguns anos para detecção simultânea dos genes das 

principais famílias de OXA-enzimas reconhecidas até então (Woodford et al., 

2006) e atualizada posteriormente (Higgins, Lehmann e Seifert, 2010). 

Ainda assim, o sequenciamento dos grupos de OXA-enzimas é o único 

método que permite realmente definir os alelos de oxacilinases dentro dos 

grupos identificados por PCR.  

O sequenciamento das OXA-enzimas também é útil na identificação das 

variantes dos demais grupos de oxacilinases, como OXA-51-like, OXA-23-like, 

OXA-24/40-like e OXA-143-like. Essa técnica permite mapear quais alelos 

circulam em determinadas regiões, como OXA-23 do grupo OXA-23-like no 

Brasil, por exemplo (Camargo et al., 2016; Carvalho et al., 2009; Grosso et al., 

2011; Rossi, 2011).  

A caracterização das OXA-enzimas responde a algumas questões 

epidemiológicas que podem ser complementadas com outras ferramentas de 

tipagem molecular que permitem o rastreamento de diferentes cepas, 

diferentes subgrupos enzimáticos e de diferentes perfis de resistência. 

 

1.8 Tipagem molecular para fins epidemiológicos 

 

O conhecimento da similaridade dos isolados e a determinação do tipo 

de enzima associada ao fenótipo de resistência são fundamentais para 
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caracterização da emergência ou disseminação de determinado mecanismo ou 

perfil de resistência aos antimicrobianos em amostras clínicas no mundo todo. 

Para isso, o emprego de técnicas moleculares no estudo epidemiológico de 

micro-organismos permitiu a determinação dos perfis genéticos existentes e a 

comparação entre perfis mundiais. 

 

1.8.1 Eletroforese em Campo Pulsado (PFGE) 

 

Para estudos em um contexto mais definido, como a caracterização de 

surtos em ambiente hospitalar, a técnica de eletroforese em campo pulsado 

(pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) é uma das mais indicadas (Tenover et 

al., 1997; Towner et al., 2008). O PFGE consiste na digestão do DNA 

cromossômico do micro-organismo por enzimas com quantidade limitada de 

sítios de restrição, seguida por uma eletroforese em campo pulsado. Essa 

eletroforese tem como diferencial seu campo elétrico, o qual é periodicamente 

alterado em sua direção e/ou intensidade. Tal particularidade permite a 

separação de moléculas de DNA maiores que 12 Mb, em contraste com a 

eletroforese unidirecional, a qual limita-se a separação de fragmentos de até 50 

kb (Dijkshoorn, Towner e Struelens, 2001). 

A técnica de PFGE é considerada o padrão-ouro no estudo 

epidemiológico de bactérias (Finney, 1993) e, apesar de seu alto poder 

discriminatório, pois utiliza-se do DNA cromossômico bacteriano total, tem 

como limitação a reprodução e comparação dos resultados 

interlaboratorialmente.  

 

1.8.2 MLST 

 

Para estudos globais, a técnica de sequenciamento por tipagem multi-

locus (multilocus sequence typing, MSLT) é, atualmente, a mais empregada, 

por garantir a reprodutibilidade e a possibilidade de comparação 
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interlaboratorial por meio de banco de dados mundiais (armazenados em 

MLST.net ou no banco de dados do Instituto Pasteur, por exemplo, para 

espécies de Acinetobacter). Esta técnica consiste na amplificação e 

sequenciamento de fragmentos (loci) de sete genes estruturais bacterianos. A 

partir da combinação dos diferentes alelos dos sete loci sequenciados, é 

definido um tipo de sequência bacteriana, ou sequence type (ST), o qual pode 

ser considerado como uma “impressão digital” do micro-organismo em questão. 

A determinação dos STs possibilita o agrupamento das bactérias em grupos 

representativos de complexos clonais (CC), isto é, STs que compartilham um 

número definido de alelos idênticos, permitindo o reconhecimento de clones 

(Woodford, Turton e Livermore, 2011). Para pertencerem a um mesmo CC, os 

STs devem ter em comum no mínimo seis de sete alelos entre ao menos um 

membro deste grupo, ou seja, apresentar a variação de um loci, ou single loci 

variation (SLV). Quando a variação entre dois STs é de dois loci, diz-se double 

loci variation (DLV). A análise dos resultados de MLST é realizada através da 

plataforma online eBURST, cujos algoritmos traçam diagramas do tipo 

minimum-spanning-tree a fim de, por similaridade genética, organizar as cepas 

em complexos clonais. 

Existem dois protocolos de MLST para A. baumannii, o Esquema de 

Bartual (ou também denominado Oxford) e do Instituto Pasteur (Bartual et al., 

2005; Diancourt et al., 2010), os quais analisam apenas três loci em comum: 

gltA, recA e cpn60. Apesar de ambos utilizarem-se de sete genes constitutivos 

e permitirem a análise global dos dados, o protocolo de Oxford tende a ser 

mais discriminatório quando comparado ao do Instituto Pasteur, especialmente 

referente aos STs pertencentes ao CC2. Esse fato está associado à alta 

variabilidade dos genes gpi e gyrB analisados somente no Esquema de 

Bartual. Contudo, tal variabilidade pode estar associada à alta taxa de 

recombinação desses genes, devido a posição em que se encontram no 

cromossomo de A. baumannii (Tomascheck et al., 2016). A localização dos 

genes envolvidos no protocolo de Oxford é também uma questão quanto à 

representatividade do genoma bacteriano, pois todos os genes envolvidos 

nesse protocolo encontram-se em uma única metade do cromossomo de A. 
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baumannii. Além disso, uma análise feita por Hamidian, Nigro e Hall em 2017 

revelou que parte de um dos primers utilizados no sequenciamento do gene gpi 

estava sendo incorporado à região de determinação do alelo deste gene, 

acarretando em STs inexistentes. Dessa maneira, o esquema do Instituto 

Pasteur oferece uma melhor representatividade do genoma bacteriano pelo 

fato de os genes envolvidos neste protocolo localizarem-se em ambas as 

metades do cromossomo de A. baumannii. Além disso, os genes que 

apresentam altas taxas de recombinação no esquema de Oxford não estão 

incluídos no protocolo do Instituto Pasteur, o que confere a este maior 

assertividade quanto aos resultados (Tomaschek et al., 2016). 

A estrutura populacional de isolados clínicos de A. baumannii é dividida, 

majoritariamente, em três linhagens clonais no cenário internacional, 

conhecidas como Clone Internacional I (IC1), Clone Internacional II (IC2) e 

Clone Internacional III (IC3). Esses complexos clonais são circulantes 

principalmente na Europa e correspondem, respectivamente, aos complexos 

clonais CC (e sequências tipo - ST) CC1 (ST1, ST7, ST8, ST19 e ST20), CC2 

(ST2, ST45, ST47) e CC3 (ST3 e ST14), segundo protocolo do Instituto 

Pasteur (Martins et al., 2016). Entretanto, a distribuição dos complexos clonais 

não é homogênea ao redor do globo e, em determinadas regiões, a 

epidemiologia difere quanto a circulação de IC1, IC2 e IC3. No Brasil, por 

exemplo, registra-se muito pouco o IC2 e menos ainda o IC3, enquanto o IC1 é 

amplamente disseminado, especialmente tratando-se do complexo clonal CC1, 

além dos complexos CC79, CC15 e CC25 (Camargo et al., 2016; Chagas et al. 

2014; Martins et al., 2016; Vaconcelos et al., 2015; Woodford, Turton e 

Livermore, 2011). 

 

1.8.3 Sequenciamento de OXA-51-like  

 

Outro método empregado para a identificação das linhagens clonais de 

A. baumannii é o sequenciamento das enzimas intrínsecas OXA-51-like. Isso 

porque as variantes de OXA-51-like mostram-se satisfatoriamente conservadas 
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dentro dos vários grupos clonais, estabelecendo, assim, uma boa correlação 

com os resultados obtidos por MLST (Pournaras et al., 2014) (Quadro III). 

Todavia, o fato dessas enzimas já terem sido identificadas em plasmídeos e 

em espécies de Acinetobacter não-baumannii configura uma limitação a ser 

considerada em relação a esse método (Chen et al., 2010; Saranathan et al., 

2014). 

 

1.8.4 Trilocus Sequence Typing (3LST) 

 

O teste de PCR multiplex 3LST (Turton et al., 2007) é indicado para 

rotinas laboratoriais em locais com recursos limitados e em estudos com 

grande amostragem. Isso porque permite inferir o grupo clonal dos isolados de 

maneira mais rápida e econômica que o método tradicional de MLST, por ser 

baseada na simples tipagem por PCR sem a necessidade da técnica de 

sequenciamento. Essa inferência se dá pelas diferentes combinações de 

bandas amplificadas ou não dos genes de formação de biofilme (csuE), de 

proteína de membrana externa (ompA) e do gene codificador de OXA-51-like 

(blaOXA51-like). O 3LST constitui-se de duas reações multiplex de PCR, uma para 

o Grupo 1 e outra para o Grupo 2 e, desde sua formulação, houve a expansão 

do seu leque de interpretações, que originalmente foi delineado para identificar 

apenas os IC1, IC2 e IC3 (Turton et al., 2007). O trabalho de Karah e 

colaboradores (2012), por exemplo, compilou a classificação de isolados em 

até 14 grupos a partir da combinação dos resultados propostos pela técnica 

original (Karah et al., 2012). 

Pelo fato de dispensar a etapa de sequenciamento, essa técnica é 

simples e de baixo custo, o que faz dela bastante acessível. Outra vantagem é 

que, da mesma maneira que o MLST, o PCR multiplex 3LST permite a 

associação dos seus resultados com os clones mais disseminados 

mundialmente (IC1, IC2 e IC3) (Turton et al., 2007).  
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1.8.5 Trilocus Sequence Typing modificado por Martins et al. 2016 

(m3LST) 

 

Entretanto, o estudo original de Turton e colaboradores (2007) 

contemplava apenas a identificação dos três primeiros Grupos Clonais, que 

podem não ser os predominantes em determinados cenários, como o brasileiro. 

Além disso, há limitação e falta de evidências em relação aos grupos 

estabelecidos pela interpretação compilada por Karah e colaboradores em 

2012.  

Frente a isso, Martins e colaboradores propuseram em 2016 um novo 

esquema de tipagem clonal por 3LST, baseado nos mesmo genes do protocolo 

original. Esse esquema foi especialmente adequado à realidade brasileira, 

tendo em vista que o método Turton e colaboradores (2007) detectava apenas 

um Complexo Clonal CC1 dos quatro clones mais prevalentes no país (CC1, 

CC79, CC15 e CC25) e que no Brasil os Clones Internacionais IC2 e IC3 são 

pouco disseminados (Martins et al., 2016). 

Este método resume-se em uma única reação de PCR multiplex também 

baseada na amplificação dos genes de formação de biofilme (csuE), de 

proteína de membrana externa A (ompA) e do gene codificador de OXA-51-like 

(blaOXA51-like), dispensando a etapa de sequenciamento. Tal método foi 

recentemente validado pelo trabalho de Vasconcellos e colaboradores em 

amostragem maior e mais diversificada (Vasconcellos et al., 2017a). A relação 

entre os alelos do gene blaOXA-51-like, clones internacionais, grupos clonais e 

complexo clonal é apresentada no Quadro III (Pournaras et al., 2014; Zarrilli et 

al., 2013). 
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Quadro III- Correspondência entre as classificações de clonalidade em Clone 

Internacional, Grupo Clonal e Complexo Clonal.  

Alelo blaOXA-51-like 
(Pournaras et al. 2016)              

CC             
(Pournaras et al. 2016) 

Principais ST 
(Pournaras et al. 2016)  

3-LST         
(Karah et al. 

2012) 

Clone 
Internacional 

(Karah et al. 
2012) 

blaOXA-66  CC2 
ST2  

G1 IC2 
ST45  

blaOXA-69  CC1 
ST1  

G2 IC1 
ST20  

blaOXA-71  CC3 ST3 G3 IC3 

blaOXA-64  CC25 ST25  G4   

blaOXA-90  Perfil único ST78  G6   

blaOXA-94  CC6 ST85  NC   

blaOXA-365  CC54 ST54  NC   

blaOXA-51  CC15 
ST15  

G5 
  

ST84    

blaOXA-128  CC10 ST82  NC   

blaOXA-86 CC83 ST83  NC   

blaOXA-100  CC32 ST32 NC   

blaOXA-65 CC79 ST79 NC   

Legenda: IC, international clone; 3LST, trilocus sequencing typing; IP, Instituto 
Pasteur; CC, Complexo Clonal NC, não classificado 

 

A comprovação da relação de clonalidade entre isolados clínicos de 

Acinetobacter ressalta a importância de programas de vigilância epidemiológica 

e de medidas para o controle de infecções em um hospital (Ghaith et al., 2017). 

Ainda, é possível traçar uma correlação entre o tipo de oxacilinase carreada 

entre determinados isolados, o ST ao qual pertencem e o impacto desse 

determinado perfil na mortalidade dos pacientes (Lee et al., 2015a) 

Estudos moleculares e longitudinais, tais como o presente, permitem o 

conhecimento da epidemiologia e poderão fornecer subsídios para que se 

tomem medidas a fim de reduzir a disseminação de um determinado agente 

infeccioso. Em um contexto bem definido, como um hospital, poderão auxiliar a 

entender a dinâmica de transmissão de um patógeno de grande importância 

médica e ainda contribuir para a implementação de medidas capazes de 
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reduzir ou eliminar sua disseminação. Essas medidas implicarão, em última 

instância, na melhoria da segurança do paciente e na redução de efeitos 

adversos devido a infecções bacterianas.  
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a diversidade genética e o perfil de sensibilidade antimicrobiana 

de cepas multirresistentes do Complexo Acinetobacter calcoaceticus-A. 

baumannii circulantes em um hospital de ensino no período de 2007 a 2014.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Em cepas de Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii isoladas de 

amostras de pacientes com bacteremias, atendidos no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (HC-FMB), São Paulo, SP, Brasil, no 

período de 2007 a 2014, avaliar: 

- as espécies dentro do Complexo ACB; 

- a frequência das enzimas do tipo oxacilinases; 

- a associação das oxacilinases à sequência ISAba1; 

- a atividade de farmácos antimicrobianos selecionados (tetraciclina, ampicilina-

sulbactam, minociclina e polimixina B). 

- a diversidade genética das cepas circulantes; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  
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3.1 Desenho do estudo  

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, sem intervenção, 

realizado com 134 cepas bacterianas isoladas de pacientes atendidos no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HC-FMB) e 

armazenadas na coleção de culturas do hospital entre 2007 e 2014. Este 

período foi escolhido, pois, em 2007 um novo fenótipo de resistência em 

Acinetobacter foi observado (sensibilidade somente a polimixina B, gentamicina 

e tobramicina), o qual tornou-se prevalente na instituição. Por tratar-se de um 

estudo retrospectivo, observacional, sem intervenção e com utilização de cepas 

armazenadas, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) não foi 

aplicado. O estudo foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética do Instituto 

Adolfo Lutz sob número de parecer CAAE 49985115.5.0000.0059. 

O HC-FMB dispõe-se de 415 leitos regulares e 52 leitos de UTI (30 UTI-

adulto, 15 UTI-neonatal e 07 UTI pediátrica), além de 194 consultórios médicos 

e 31 salas especializadas, assumindo o posto de maior instituição pública 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) na região. A abrangência 

populacional do atendimento do Hospital é calculada em cerca de 1,5 milhão 

de usuários oriundos de 68 municípios do Departamento Regional de Saúde 

(DRS) VI – Bauru, além de pacientes de demais municípios brasileiros. 

A instituição conta com uma Comissão de Controle de Infecção 

Relacionada à Assistência a Saúde (CCIRAS) desde 1973, embora sua 

denominação tenha mudado ao longo dos anos. Tal comissão é constituída nos 

termos da Lei 9.431 de 1997 e Portaria do Ministério da Saúde 2.616 de 1998 e 

efetua inúmeras práticas de vigilância epidemiológica junto ao Laboratório de 

Microbiologia do HC-FMB. 

O Hospital vale-se do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) desde 

2013, o qual, além de integrar todos os processos hospitalares e facilitar o fluxo 

de dados, também informatizou todos os exames, prescrições e evoluções dos 

pacientes.  
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3.2 Seleção da amostra  

 

Foram analisadas amostras identificadas como pertencentes ao 

Complexo ACB isoladas de sangue (em alguns casos ponta de cateter), com 

perfil de multirresistência previamente determinado pelo laboratório vinculado 

ao HC-FMB e disponibilizado pelo hospital (resistência aos carbapenêmicos e a 

pelo menos outras duas categorias de drogas entre cefalosporinas, quinolonas, 

aminoglicosídeos, sulfas, tetraciclinas) de pacientes não repetidos e atendidos 

no HC-FMB entre 2007 e 2014. 

Os dados relativos ao total de hemoculturas e à proporção de resistência 

aos carbapenêmicos em Acinetobacter no período foram provenientes do 

sistema informatizado do Hospital, disponibilizado pelo Centro de Informática 

Médica (CIMED). 

 

3.3 Identificação fenotípica  

 

As amostras foram inicialmente isoladas de sangue e cateter de 

pacientes com bacteremias por meio de método automatizado BACTEC e 

rolamento da ponta do cateter em placas contendo ágar sangue de carneiro a 

5%, e identificadas fenotipicamente por metodologias clássicas: aspecto 

morfotintorial microscópico pela coloração de Gram, oxidação da glicose, 

ausência de citocromo oxidase e de motilidade e capacidade de crescer a 44°C 

(Schreckenberger e von Graevenitz 1999) e/ou em equipamento automatizado 

Vitek (BioMeriéux). Os isolados foram armazenados em caldo nutriente com 

glicerol a 15%, a -70°C e reativadas em por crescimento em placa de tryptic 

soy agar (TSA) para este estudo. 

 

3.4 Extração do DNA bacteriano  

 

O material genético bacteriano foi extraído empregando-se a técnica de 

lise térmica. Foram dissolvidas de três a quatro colônias bacterianas em um 
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microtubo estéril contendo 1 ml de água ultrapura estéril. Essa suspensão foi 

aquecida a 95ºC por 10 minutos e, em seguida, centrifugada a 12000 rpm, a 

4ºC por 10 minutos. Após a centrifugação, transferiu-se o sobrenadante para 

um novo microtubo estéril para estocagem a -20ºC. 

 

3.5 Identificação das espécies de Acinetobacter por PCR, e 

sequenciamento da região ITS e dos genes rpoB e 16S rRNA 

 

 Inicialmente todas as amostras foram submetidas à pesquisa do gene 

gltA utilizando iniciadores específicos (Wong, Chua e Thong, 2014) e à 

detecção do gene blaOXA-51-like (item 3.5) para identificação de A. baumannii. 

Amostras que apresentaram resultado negativo para ambos os genes foram 

submetidas ao sequenciamento do espaçador intergênico das subunidades 

16S-23S do rRNA (região ITS) (Chang et al., 2005),  do gene da subunidade β 

da RNA polimerase (rpoB) (La Scola et al., 2006) e do gene 16S rRNA 

(Weisburg et al. 1991) para a identificação das espécies de Acinetobacter. 

Adicionalmente, uma parcela (n=27) das amostras identificadas como A. 

baumannii foi escolhida aleatoriamente a fim de também ser identificada por 

sequenciamento gênico.  

Os iniciadores e as condições de amplificação de ciclagem do 

termociclador, assim como o tamanho do produto amplificado, estão 

discriminados no Quadro IV. 
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Quadro IV- Primers, tamanho do produto esperado e condições de 

amplificação para a região ITS, 16S rRNA e dos genes rpoB e gltA do 
Complexo Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii 

Alvo Primer Sequência (5'-3')
Produto 

(pb)

Condições de 

amplificação
Referência

Wong et al., 

2014

16S

fD1 AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

857pb

1 ciclo 

95°C/2’                    

35 ciclos 

94°C/30'’  

55°C/30'’ 

 72°C /2'         

1 ciclo 

72°C/10'

Weisburg et 

al., 1991

rD1 AAGGAGGTGATCCAGCC 

F2

glt A

CAAGGTAGTCTGCTTGAGTCG

189 pb

1 ciclo

95°C/5’                    

25 ciclos

 95°C/1’ 

 50°C/30'’  

72°C /1'       

  1 ciclo 

72°C/5'

F1 GTGGCACATTAGGTCCCGA

rpoB Ac1055F GTGATAARATGGCBGGTCGT 857pb

1 ciclo 

95°C/2’                    

35 ciclos 

94°C/30'’  

55°C/30'’  

72°C /2'       

  1 ciclo 

72°C/10'

La Scola et 

al., 2006

Ac696F  TAYCGYAAAGAYTTGAAAGAAG 

Ac1598R CGBGCRTGCATYTTGTCRT

Cheng et al., 

2005

6R GGGTTYCCCCRTTCRGAAAT

Região ITS

1512F GTCGTAACAAGGTAGCCGTA

1385 pb

1 ciclo 

94°C/2’                    

35 ciclos 

94°C/1’  

62°C/1’ 

 72°C /1'        

 1 ciclo 

72°C/7'   

 

 A amplificação de cada gene de interesse foi feita por PCR em 

microtubos com volume final de 20µL contendo 8,2 µL de água ultra pura, 0,4 

µL de cada primer na concentração de 10 µM (concentração final de 0,2 µM), 

10 µL de Mix 2x adicionado de 1 µL de DNA. Os iniciadores e as condições de 

amplificação estão apresentados no Quadro IV. Os microtubos foram 

incubados em termociclador (Veriti, Applied Biosystems) seguindo as 

condições de corrida específicas para cada gene. Os produtos amplificados 
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foram aplicados em gel de agarose a 1,0% e a eletroforese foi realizada a 90 V, 

por 40 minutos. O gel foi corado por brometo de etídio e visualizado em 

fotodocumentador de géis (Bio-Imaging Systems) sob luz ultravioleta. 

Este produto de PCR amplificado foi purificado com ExoSAP-IT 

(Affymetrix) (5 µL de DNA amplificado + 1 µL de ExoSAP-IT) e incubado em 

termociclador (Veriti, Applied Biosystems) por 15 minutos a 37ºC para ativação 

das enzimas, seguido por mais 15 minutos a 80ºC para inativação das 

enzimas, mantendo-se o produto a 4ºC até o momento de uso. 

A partir do produto amplificado purificado, foi feita uma reação de PCR 

utilizando nucleotídeos ddNTP marcados com fluoróforos (marcação com Big 

Dye®, Applied Biosystems). Tal reação foi preparada contendo 0,875 µL de 

água ultra pura, 0,875 µL de buffer 10x para Big Dye®, 0,25µL de Big Dye® e 2 

µL de primer apenas forward ou apenas reverse à concentração de 0,67 µM. 

Essa etapa foi realizada ao abrigo da luz em placa de 96 cavidades, cada uma 

delas contendo 4 µL de reação e adicionadas de 1µL do DNA amplificado 

previamente purificado. A placa foi incubada em termociclador (Veriti, Applied 

Biosystems) nas seguintes condições: 10 minutos a 96ºC e 30 ciclos de 10 

segundos a 96ºC, 5 segundos a 50ºC e 4 minutos a 60ºC, com varição de 

1ºC/segundo em cada uma das etapas. Ao fim da incubação, a placa contendo 

os produtos amplificados marcados foi submetida à purificação do excesso de 

ddNTP, utilizando-se o protocolo de etanol-acetato. 

Para a purificação pelo protocolo de etanol-acetato, foram adicionados 

15 µL de água ultra pura em cada cavidade contendo o produto da reação com 

Big Dye®, seguido de 80 µL de solução NaOAc/95%. A placa permaneceu em 

temperatura ambiente por 15 minutos e, em seguida, foi centrifugada por 45 

minutos a 4ºC e 2000 x g. Terminada a centrifugação, verteu-se o conteúdo da 

placa em papel absorvente. A placa foi então invertida e submetida a nova 

centrifugação por 1 minuto a 500 x g para retirada do excesso de reagente. 

Adicionou-se então 150 µL de etanol 70% a 4ºC em cada cavidade da placa, 

centrifugando-a por 10 minutos a 4ºC e 2000 x g. Após essa etapa, o conteúdo 

da placa foi novamente vertido em papel absorvente e realizou-se nova 

centrifugação com a placa invertida, por 1 minuto a 500 x g para retirada do 
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excesso de etanol. A placa foi então armazenada ao abrigo da luz a -20ºC até 

o momento do sequenciamento. O produto precipitado foi ressuspendido 

utilizando formamida Hi-Di (Applied Biosystems) e as reações de 

sequenciamento foram realizadas pelo método de Sanger em equipamento 

Sequenciador Automático Applied 3730. As sequências sense e antisense de 

cada um dos alelos foram utilizadas para formação do contig, o qual foi 

submetido à análise utilizando-se o software BioNumerics 7.6 (Applied Maths). 

 

3.6 Detecção dos genes blaOXA e ISAba1  

 

Os genes das principais oxacilinases (OXA-23-like, OXA-24-like, OXA-

51-like, OXA-58-like, OXA-143-like) foram pesquisados por PCR multiplex 

(Higgins, Lehmann e Seifert 2010; Woodford et al. 2006), que foi realizada em 

microtubo com volume final de 20 µL contendo 8,2 µL de água ultra pura, 0,4 

µL de cada primer forward e reverse na concentração de 10 µM (concentração 

final de 0,2 µM), 10 µL de Mix 2x adicionado de 1 µL de DNA. Os iniciadores e 

as condições de amplificação de ciclagem do termociclador, assim como o 

tamanho do produto amplificado, estão discriminados no Quadro V. Os 

microtubos foram colocados em termociclador (Veriti, Applied Biosystems) 

seguindo as condições de corrida específicas para cada gene. Os produtos 

amplificados foram aplicados em gel de agarose a 1,0% e a eletroforese foi 

realizada a 90 V, por 40 minutos. O gel foi corado por brometo de etídio e 

visualizado em fotodocumentador de géis (Bio-Imaging Systems) sob luz 

ultravioleta para documentação e análise. Amostras já caracterizadas como 

carreadoras dos genes de interesse foram incluídas como controles positivos 

das reações (Camargo et al., 2016). 

Para a detecção do elemento ISAba1 a montante dos genes blaOXA, foi 

utilizado o protocolo proposto por Turton e colaboradores (2006). Para cada 

amostra, em um microtubo de volume final 20 µL, foi 8,2 µL de água ultra pura, 

10 µL de Mix 2x, 0,4 µL do primer ISAba1F (concentração inicial 10 µM e final 

0,2 µM), 0,4 µL do primer OXA51 R ou OXA23 R (concentração inicial 10 µM e 
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final 0,2 µM) e 1µl de DNA. Os iniciadores e as condições de amplificação de 

ciclagem do termociclador, assim como o tamanho do produto amplificado, 

estão discriminados no Quadro V. Os microtubos foram incubados em 

termociclador seguindo as condições de corrida específicas para cada gene. 

Os produtos amplificados foram aplicados em gel de agarose a 1,0% e a 

eletroforese foi realizada a 90 V, por 40 minutos. O gel foi corado por brometo 

de etídio e visualizado em fotodocumentador de géis (Bio-Imaging Systems) 

sob luz ultravioleta.  

 



59 

 

Quadro V-. Primers, tamanho do produto esperado e condições de amplificação para 

detecção dos genes blaOXA e ISAba1 em espécies do Complexo Acinetobacter 
calcoaceticus-A. baumannii 

Gene alvo Primer Sequência (5’-3’) 
Produto 

(pb) 
Condições de 
amplificação 

Referência 

blaOXA-23-

like 

OXA-23F 
GAT CGG ATT GGA 
GAA CCA GA 

501 

1 ciclo 94°C/5’                    
30 ciclos 

94°C/30’’ 

52°C/40’’ 
72°C/50’’ 
1 ciclo 

72°C/6’ 

Higgins, 
Lehmann e 

Seifert 2010; 
Woodford et 

al., 2006 

OXA-23R 
ATT TCT GAC CGC 
ATT TCC AT 

blaOXA-51-

like 

OXA-51F 
TAA TGC TTT GAT 
CGG CCT TG 

353 

OXA-51R 
GG ATT GCA CTT 

CAT CTT GG 

blaOXA-58-

like  

OXA-58F 
AAG TAT TGG GGC 
TTG TGC TG 

599 

OXA-58R 
CCC CTC TGC GCT 

CTA CAT AC 

blaOXA-24-

like 

OXA-24F 
GGT TAG TTG GCC 
CCC TTA AA 

246 

OXA-24R 
AGT TGA GCG AAA 

AGG GGA TT 

blaOXA-143-

like 

OXA-
143F 

TGG CAC TTT CAG 
CAG TTC CT 

149 
OXA-

143R 

TAA TCT TGA GGG 

GGC CAA CC 

ISAba1 

ISAba1F 
CAC GAA TGC AGA 
AGT TG 

549 

1 ciclo 95°C/5’                   
35 ciclos 

95°C/45’’ 

56°C/45’’ 
72°C/3’ 
1 ciclo 

72°C/5’ 

Turton et al., 
2006 

ISAba1R 
CGA CGA ATA CTA 

TGA CAC 

 

 

3.7 Sequenciamento das variantes de OXA-51-like, OXA-24-like e OXA-

143-like 

 

 Foi realizado o sequenciamento das oxacilinases OXA-51-like segundo 

Héritier e colaboradores (2005), OXA-24-like e OXA-143-like para a 

determinação de suas variantes conforme o protocolo de Cayô e colaboradores 

(2014) e Higgins e colaboradores (2009), respectivamente.  
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A amplificação de cada gene de interesse foi feita via PCR em 

microtubos com volume final de 20 µL contendo 8,2 µL de água ultra pura, 0,4 

µL de cada primer forward e reverse na concentração de 10 µM (concentração 

final de 0,2 µM), 10 µL de Mix 2x adicionado de 1 µL de DNA. Os iniciadores e 

as condições de amplificação estão apresentados no Quadro VI. Os microtubos 

foram incubados em termociclador (Veriti, Applied Biosystems) seguindo as 

condições de corrida específicas para cada gene. Os produtos amplificados 

foram aplicados em gel de agarose a 1,0% e a eletroforese foi realizada a 90 V, 

por 40 minutos. O gel foi corado por brometo de etídio e visualizado em 

fotodocumentador de géis (Bio-Imaging Systems) sob luz ultravioleta. 

Este produto de PCR amplificado foi purificado com enzima ExoSAP-IT 

(Affymetrix) (5 µL de DNA amplificado + 1 µL de ExoSAP-IT) e incubado em 

termociclador (Veriti, Applied Biosystems) por 15 minutos a 37ºC para ativação 

das enzimas, seguido por mais 15minutos a 80ºC para inativação das enzimas, 

mantendo-se o produto a 4ºC até o momento de uso. 

A partir do produto amplificado purificado, foi feita uma reação de PCR 

utilizando nucleotídeos ddNTP marcados com fluoróforos (marcação com Big 

Dye®, Applied Biosystems). Tal reação foi preparada contendo 0,875 µL de 

água ultra pura, 0,875 µL de buffer 10x para Big Dye®, 0,25 µL de Big Dye® e 

2 µL de primer apenas forward ou apenas reverse à concentração de 0,67 µM. 

Essa etapa foi realizada ao abrigo da luz em placa de 96 cavidades e 

adicionada de 1 µL de DNA previamente purificado. A placa foi incubada em 

termociclador (Veriti, Applied Biosystems) nas seguintes condições: 10 minutos 

a 96ºC e 30 ciclos de 10 segundos a 96ºC, 5 segundos a 50ºC e 4 minutos a 

60ºC, com varição de 1ºC/segundo em cada uma das etapas e posteriormente 

submetida à purificação do excesso de ddNTP, utilizando-se o protocolo de 

etanol-acetato. 

Em cada cavidade contendo o produto da reação com Big Dye® foram 

adicionados 15 µL de água ultra pura, seguido de 80 µL de solução NaOAc/ 

95%. A placa permaneceu em temperatura ambiente por 15 min e, em seguida, 

foi centrifugada por 45 minutos a 4ºC e 2000 x g. Terminada a centrifugação, 

verteu-se o conteúdo da placa em papel absorvente. A placa foi então invertida 
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e submetida a nova centrifugação por 1 minuto a 500 x g  para retirada do 

excesso de reagente. Adicionou-se então 150 µL de etanol 70% gelado em 

cada cavidade da placa, centrifugando-a por 10 minutos a 4ºC e 2000 x g. 

Após essa etapa, o conteúdo da placa foi novamente vertido em papel 

absorvente e realizou-se nova centrifugação com a placa invertida, por 1 

minuto a 500 x g para retirada do excesso de etanol. A placa foi então 

armazenada ao abrigo da luz a -20ºC até o momento do sequenciamento. O 

produto precipitado foi ressuspendido utilizando formamida Hi-Di (Applied 

Biosystems) e as reações de sequenciamento foram realizadas pelo método de 

Sanger em equipamento Sequenciador Automático Applied 3730. As 

sequências sense e antisense de cada um dos alelos foram utilizadas para 

formação do contig, o qual foi comparado com as sequências depositadas no 

banco de dados GenBank 

(ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Allele.tab). 

 

 

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Allele.tab
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Quadro VI- Primers, tamanho do produto esperado e condições de 

amplificação para amplificação dos genes codificadores de OXA-51-like, OXA-
143-like e OXA-24/40-like pré-sequenciamento em espécies do Complexo 

Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii 

Gene alvo Primer Sequência (5’-3’) 
Produto 

(pb) 

Condições 
de 

amplificaçã
o 

Referência 

OXA-51-like 

OXA-69F 
CTAATAATTGATC
TACTCAAG 

975 

1 ciclo      

94°C/5’                    
30 ciclos 

94°C/30’’ 

52°C/40’’ 
72°C/50’’ 

1 ciclo 

72°C/6’ 

Héritier et 

al., 2005 

OXA-69R 
CCAGTGGATGGAT

GGATAGATTAT 

OXA-143-like 

Pré-OXA-

143F 

AGTTAACTTTCAA

TAATTG 

825 

1 ciclo      

95°C/2’                    
30 ciclos   

95°C/1’ 

51°C/1’ 
72°C/1’ 
1 ciclo 

72°C/7’ 

Higgings et 

al., 2009 

Pré-OXA-

143R 

TTGGAAAATTATA

TAATCCC 

OXA-24/40-

like 

Pré-OXA-
24/40F 

AYTTCGBATAAYS
SCCATTATGTTAA

ATTAAAAGA 
1000 

1 ciclo      

95°C/5’                    
35 ciclos 

95°C/30’’ 

45°C/30’’ 
72°C/1’ 
1 ciclo 

72°C/7’ 

Cayô et al., 

2014  

Pré-OXA-
24/40R 

ATTTCGYATAASG
YGTATTATGTTAAT

TTTAGAAA 

 

 

3.8 Detecção dos genes de outras carbapenemases 

 

Realizou-se a pesquisa das carbapenemases SPM, IPM, VIM, NDM, 

KPC, OXA-48 para as amostras de A. baumannii (n=114) pela técnica de PCR 

multiplex (Poirel et al., 2011). As amostras foram distribuídas em 22 pools de 

cinco amostras e um pool comorto por quatro amostras, Os iniciadores e as 

condições de amplificação estão apresentados no Quadro VII. 
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Quadro VII- Primers, tamanho do produto esperado e condições de 

amplificação para amplificação dos genes codificadores das carbapenemases 
SPM, IPM, VIM, NDM, KPC, OXA-48 

Gene alvo Primer 
Sequência  

(5’-3’) 
Produto 

(pb) 

Condições  

de 
amplificação 

Referência 

blaIMP 

IMP-F 
GGAATAGAGT 
GGCTTAAYTCTC 

232 

1 ciclo      

94°C/10’                    
35 ciclos   

94°C/30’’ 
52°C/40’’ 
72°C/50’’ 

1 ciclo 

72°C/5’ 

Poirel et al., 
2011 

IMP-R 
GGTTTAAYAA 
AACAACCACC 

blaSPM 

SPM-F 
AAAATCTGGG 

TACGCAAACG 

271 

SPM-R 
ACATTATCCG 
CTGGAACAGG 

blaVIM 

VIM-F 
GATGGTGTTT 
GGTCGCATA 

390 

VIM-R 
CGAATGCGC 

AGCACCAG 

blaOXA-48 

OXA-F 
GCGTGGTTAA 
GGATGAACAC 

438 

OXA-R 
CATCAAGTTC 
AACCCAACCG 

blaNDM 

NDM-F 
GGTTTGGCGA 

TCTGGTTTTC 
621 

NDM-R 
CGGAATGGCT 
CATCACGATC 

blaKPC 

KPC-Fm 
CGTCTAGTTC 
TGCTGTCTTG 

798 

KPC-Rm 
CTTGTCATCC 

TTGTTAGGCG 
232 
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3.9 Determinação do perfil de susceptibilidade antimicrobiana 

 

3.9.1 Determinação do perfil de susceptibilidade por disco-difusão 

 

 O perfil de susceptibilidade antimicrobiana foi determinado para os 

fármacos amicacina (AK), cefepime (FEP), ceftazidima (CAZ), cefotaxime 

(CTX), ciprofloxacina (CIP), gentamicina (GN), levofloxacina (LEV), 

piperacilina-tazobactam (PTZ), sulfametoxazol-trimetoprim (SXT), ticarcilina-

ácido clavulânico (TIM) e tobramicina (TOB) via disco-difusão. 

Preparou-se para cada amostra uma suspensão bacteriana (de 

crescimento recente) ajustada a escala 0,5 de McFarland (aproximadamente 

1,5 x 10 8 unidades formadoras de colônia) em solução de NaCl 0,85% estéril. 

A suspensão bacteriana foi semeada em três direções diferentes na superfície 

de placas de Petri contendo ágar Mueller Hinton (Oxoid) por meio de um swab 

estéril. Após a absorção do excesso de líquido pelo ágar, foram aplicados os 

discos de papel impregnados de antibiótico (Oxoid) com auxílio de uma pinça, 

de acordo com as instruções do fabricante. As placas foram incubadas a 

35±2ºC por 16-20 horas. A leitura dos resultados foi feita medindo-se o 

diâmetro do halo de inibição formado. As amostras foram categorizadas em 

sensível, intermediária e resistente de acordo com os pontos de corte 

estabelecidos (CLSI 2017). Para validação do teste, cepas padrão (Escherichia 

coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae 

ATCC 700603 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) foram avaliadas 

simultaneamente. 

As amostras foram classificadas em multirresistentes (MDR) ou 

extensivamente resistente (XDR) segundo o critério definido por Magiorakos e 

colaboradores (2012). 
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3.9.2 Determinação da do perfil de susceptibilidade por concentração 

inibitória mínima (CIM) 

 

A CIM foi determinada para os antimicrobianos tetraciclina (TE), 

ampicilina-sulbactam (SAM) e minociclina (MIN) pela técnica de microdiluição 

em caldo e para polimixina B (PB), tigeciclina (TG), meropenem (MEM) e 

imipenem (IMP) por meio da técnica de E-test®, conforme recomendações do 

CLSI (CLSI 2017) e do fabricante, respectivamente. Os pontos de corte para 

determinação da sensibilidade à tigeciclina foi definida segundo os pontos de 

corte estabelecidos pelo US Food and Drug Administration. Para realização da 

técnica de microdiluição em caldo, 50 µl de Caldo Mueller Hinton cátion-

ajustado (CMHCA, Becton, Dickinson and Company) foram aliquotados em 

cada cavidade de placas de 96 cavidades em fundo em U nas colunas 1 a 11. 

A seguir, foi preparada uma solução com concentração 64 µg/ml do fármaco a 

ser testado (Sigma-Aldrich) em CMHCA e distribuiu-se 100 µl dessa solução 

homogeneizada nas oito cavidades da coluna 12 da placa. Transferiu-se com 

micropipeta automática multicanal 50 µl do conteúdo da coluna 12 para a 

coluna 11, e assim sucessivamente até a coluna 3, homogeneizando sempre, a 

fim de se obter uma placa com diluição seriada (1:2) do fármaco. Os 50 µl 

excedentes da coluna 3 foram descartados, a fim de que a coluna 1 e 2 

contivessem apenas CMHCA. Em seguida, preparou-se uma suspensão 

bacteriana de crescimento recente ajustada a escala 0,5 de McFarland 

(aproximadamente 1,5 x 108 unidades formadoras de colônia por mL) em 

solução de NaCl 0,85% estéril para cada amostra. Diluiu-se essa suspensão 

em um tubo contendo CMHCA, a fim de se obter uma solução diluída 1:150. Na 

sequência, inoculou-se 50 µl dessa solução em cada uma das cavidades das 

colunas 3 a 12 para o teste de sensibilidade e também na coluna 2, para 

controle de crescimento bacteriano. A coluna 1 manteve-se contendo 

exclusivamente 50 µl de CMHCA para controle de esterilidade do teste. As 

placas foram incubadas a 35±2ºC por 16-20 horas. Após esse período os 

resultados foram lidos verificando-se qual concentração mínima de cada 

antimicrobiano suficiente para inibir o crescimento de cada uma das cepas. Isto 
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é, qual a primeira cavidade límpida (sem turvação ou presença de botão 

indicativo de crescimento bacteriano) na série de diluições da droga para cada 

cepa. Para a técnica de E-test® preparou-se para cada amostra uma 

suspensão bacteriana (de crescimento recente) ajustada a escala 0,5 de 

McFarland (aproximadamente 1,5 x 10 8 unidades formadoras de colônia) em 

solução de NaCl 0,85% estéril. A suspensão bacteriana foi semeada em três 

direções diferentes na superfície de placas de Petri contendo ágar Mueller 

Hinton (Oxoid) por meio de um swab estéril. Após a absorção do excesso de 

líquido pelo ágar, foram aplicadas as tiras de E-test® (BioMerieux) com auxílio 

de uma pinça, de acordo com as instruções do fabricante. As placas foram 

incubadas a 35±2ºC por 16-20 horas. A leitura dos resultados foi feita aferindo-

se o ponto de intersecção entre elipse formada e a fita de E-test®. As amostras 

foram categorizadas em susceptível, intermediária e resistente de acordo com 

os pontos de corte estabelecidos (CLSI 2017). Para validação do teste, cepas 

padrão (Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853) foram avaliadas simultaneamente. Os valores da concentração inibitória 

mínima capazes de inibir o crescimento de 50 e 90% dos isolados (CIM50 e 

CIM90) também foram calculados. 

 

3.10 Avaliação da diversidade genética 

 

3.10.1 Determinação do padrão eletroforético por PFGE 

 

Para determinação da diversidade genética entre os isolados, a técnica 

de eletroforese em campo pulsado (pulsed field gel electrophoresis, PFGE) foi 

empregada, conforme protocolo padronizado por Seifert e colaboradores 

(2005). Inicialmente, preparou-se uma suspensão bacteriana (de crescimento 

de 18-20h) ajustada a aproximadamente 109 células/mL em Tampão de 

Suspensão Celular (100 mM Tris, 100 mM EDTA, pH 8,0); a seguir, uma 

alíquota de 200 µL desta suspensão foi transferida para microtubo de 
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centrífuga de 1,5 mL e incubada a 55°C por 10 minutos. Foi acrescentada a 

este tubo 10 µL de proteinase K (Bioline solução 20 mg/ml), 5 µL de lisozima 

(Promega) solução 40 mg/ml e 200 µL de agarose (SeaKem Gold Agarose, 

Lonza) específica para preparo de plugues para PFGE, fundida e estabilizada a 

50ºC, à concentração de 1,0% em tampão TE (10 mM Tris, 1mM EDTA, pH 

8,0). A suspensão de células em agarose foi então distribuída nos moldes para 

plugs, deixados à temperatura ambiente por 5 minutos e em geladeira por mais 

5 minutos para completa solidificação. Em seguida, os plugues foram 

transferidos para tubos contendo 5 mL de tampão de lise celular (50 mM Tris, 

50 mM EDTA [pH 8;0], 1% sarcosil) com 25 µL de proteinase K (solução 20 

mg/mL) e incubados a 55°C por 2 horas sob agitação constante (120 rpm). 

Após a lise, o tampão foi removido e os plugues lavados seis vezes, por 15 

minutos cada lavagem, sendo duas vezes com água ultrapura estéril e quatro 

vezes com tampão TE, sob incubação de 50°C e agitação constante. Na 

sequência, os plugues foram cortados, com largura aproximada de 2 mm, e 

submetidos à digestão com 30 U da enzima ApaI (Promega), de acordo com o 

tempo de incubação e temperatura recomendados pelo fabricante (37ºC/18-

20h). Os plugues com DNA digerido foram então aplicados em um gel de 

agarose específica para PFGE (SeaKem Gold Agarose, Lonza) à concentração 

de 1%, em TBE 0,5X (40 mM Tris-HCl, pH 8,3; 45 mM ácido bórico e 1 mM 

EDTA). A eletroforese foi efetuada no equipamento CHEF-DR-III (Bio-Rad), em 

tampão TBE 0,5X, e temperatura ajustada a 14°C. O tempo de eletroforese foi 

de 19h, com pulso inicial de 5 segundos e final de 20 segundos, e voltagem 

definida a 6 V/cm. Em seguida, o gel foi corado em solução de brometo de 

etídio (Sigma) 1 µg/mL, por 30 minutos e descorado em água destilada em 3 

lavagens de 15 minutos cada. Imagens dos géis foram capturadas sob 

iluminação ultravioleta em fotodocumentador de géis (Bio-Imaging Systems) e 

as fotos foram submetidas à análise pelo software BioNumerics 7.6 (Applied 

Maths).  

A análise da relação genética entre os perfis eletroforéticos foi realizada 

utilizando-se o método UPGMA (unweighted pair group method with 

mathematical averaging) com o coeficiente de Dice com otimização e tolerância 
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definidas a 1,5% (Seifert et al., 2005); para normalização dos géis, foi utilizada 

a cepa de Salmonella Braenderup H9812 digerida pela enzima XbaI (30U, 

Promega) em pelo menos três linhas de cada gel. Os pulsotipos foram 

definidos como cada padrão eletroforético com 100% de similaridade 

(nomeados com letra maiúscula e número, de A1 a K4) enquanto os clusters 

foram definidos como agrupamentos com 87% ou mais de similaridade e 

nomeados com letra maiúscula (de A a K).  

 

3.10.2 Tipagem dos clones de A. baumannii  por 3LST (Turton et al., 2007) 

 

A classificação dos isolados em grupos clonais por 3LST foi realizada 

conforme protocolo preconizado por Turton e colaboradores (2007) (Quadro 

VIII). Esta técnica permite a elucidação dos principais grupos clonais 

circulantes por meio do emprego de reações de multiplex-PCR, que utilizam 

sequências específicas dos genes ompA (que codifica a porina da membrana 

externa A), csuE (envolvido na formação de biofilme) e blaOXA-51-like (codificador 

da carbapenemase intrínseca de A. baumannii). Esta metodologia emprega 

duas reações multiplex (Grupo 1 e Grupo 2), que foram realizadas em 

microtubos com volume final de 20 µL, contendo 0,4 µL de cada primer 

concentração de 10 µM (concentração final de 0,2 µM) (Quadro VIII), 10 µL de 

Mix 2x e 1 µL  de DNA. Os microtubos foram incubados em termociclador 

(Veriti, Applied Biosystems) seguindo as condições de corrida específicas para 

cada gene. Os produtos amplificados foram aplicados em gel de agarose a 

1,0% e a eletroforese foi realizada a 90 V, por 40 minutos. O gel foi corado por 

brometo de etídio e visualizado em fotodocumentador de géis (Bio-Imaging 

Systems) sob luz ultravioleta. Os iniciadores e as condições de amplificação 

estão apresentados no Quadro VIII. Para interpretação dos resultados, os 

isolados foram classificados como pertencentes aos grupos 1 a 14 de acordo 

com a proposta de Turton e colaboradores (2007) compilada por Karah e 

colaboradores (2012) (Quadro IX). 
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Quadro VIII- Primers, tamanho do produto esperado e condições de 

amplificação para determinação do grupo clonal de Acinetobacter baumannii 
por meio de duas reações de multiplex-PCR. 

 

Primer Sequência (5’-3’) 
Produto 

(pb) 

Condições 
de 

amplificação 

Referência 

Reação 

Grupo 1 

Group1ompAF306 
GAT GGC GTA 

AAT CG TGG TA 

355 

1 ciclo 

94°C/3’ 
30 ciclos 

94°C/45’’ 
57°C/45’’ 

72°C/1’ 
1 ciclo 

72°C/5’ 

Turton et 
al., 2007 

Group1and2 
ompAR660 

CAA CTT TAG CGA 
TTT CTG G 

Group1csuEF 
CTT TAG CAA ACA 

TGA CCT ACC 
702 

Group1csuER 
TAC ACC CGG 

GTT AAT CGT 

Gp1OXA66F89 
GCG CTT CAA AAT 

CTG ATG TA 
559 

Gp1OXA66R647 
GCG TAT ATT TTG 

TTT CCA TTC 

Reação 
Grupo 2 

Group2ompAF378 
GAC CTT TCT TAT 

CAC AAC GA 

343 
Group1and2 
ompAR660 

CAA CTT TAG CGA 
TTT CTG G 

Group2csuEF 
GGC GAA CAT 

GAC CTA TTT 
580 

Group2csuER 
CTT CAT GGC 
TCG TTG GTT 

Gp2OXA69F169 
CAT CAA GGT CAA 

ACT CAA 
162 

Gp2OXA69R330 
TAG CCT TTT TTC 

CCC ATC 
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Quadro IX- Interpretação dos resultados das reações de multiplex-PCR para 

determinação do grupo clonal de Acinetobacter baumannii (Karah et al., 2012).  
 

Grupo 

Clonal 

Reação Grupo 1 Reação Grupo 2 

Referência csuE 
 (702 bp) 

blaOXA-51  
(559 bp) 

ompA  
(355 bp) 

csuE  
(580 bp) 

ompA  
(343 bp) 

blaOXA-51 

(162 bp) 

G1 

(IC2) 
+ + + - - - 

Karah et 
al., 2012 

G2 
(IC1) 

- - - + + + 

G3 
(IC3) 

+ + - - + - 

G4 - + + - - - 

G5 - - + - - - 

G6 + - - - + + 

G7 - - + + - - 

G8 - + + + - - 

G9 - - + + - + 

G10 - + - + + - 

G11 - - - - + + 

G12 - + - - - - 

G13 + - + - - - 

G14 + + - - - - 

Legenda: IC1, International Clone 1; IC2, International Clone 2; IC3, 
International Clone 3  
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3.10.3 Tipagem dos clones de A. baumannii por m3LST (Martins et al., 

2016) 

 

  Foi realizada a tipagem dos isolados conforme protocolo preconizado 

por Martins e colaboradores (2016) (Quadro X). Esta metodologia emprega 

duas reações multiplex (SG1 e SG2) que foram realizadas em microtubos com 

volume final de 20µL, contendo 0,4 µL cada primer a concentração de 10 µM 

(concentração final de 0,2 µM) (Quadro X), 10 µL de Mix 2x e 1,0 µL de DNA. 

Os iniciadores e as condições de amplificação estão apresentados no Quadro 

V. Os microtubos foram incubados em termociclador (Veriti, Applied 

Biosystems) seguindo as condições de corrida específicas para cada gene. Os 

produtos amplificados foram aplicados em gel de agarose a 1,0% e a 

eletroforese foi realizada a 90 V, por 40 minutos. O gel foi corado por brometo 

de etídio e visualizado em fotodocumentador de géis (Bio-Imaging Systems) 

sob luz ultravioleta.  Para interpretação dos resultados, as amostras foram 

classificadas como pertencentes aos grupos CC109/1, CC118/2, CC113/79, 

CC103/15 e CC110/25 (Quadro XI). Cepas previamente caracterizadas como 

pertencentes a estes CC foram incluídas como controle (Camargo et al., 2016). 
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Quadro X- Primers, tamanho do produto esperado e condições de amplificação para 

PCR multiplex método 3LTS para A. baumannii (Martins et al., 2016) 
. 

Gene Primer 
Sequência  

(5´-3´) 

Produto 

(pb) 

Condições  

de  
amplificação 

Referência 

ompA 

ompA-FM 
TGGCGGTAAAGAT 

GGTAAC 
327 

1 ciclo             

94°C/5’ 

Martins et 
al., 2016 

ompA-RM 
CCTAAAGTACCT 
TCTTCTGAGTTAC 

30 ciclos        

94°C/1’ 

ompA-RBM 
TTCCAGAAC 

TCTCATCAGC 
423 53°C/1’ 

csuE 

csuE-FM 
CGATTGTGGG 
AATCGGTGCC 

239 72°C/2’ 

csuE-FBM 
TTGGCGAAC 

ATGACCTATT 
531 1 ciclo 

csuE-RM 
CACATAATATGG 
TGTATTTACCGAA 

239 72°C/5’ 

blaOXA-51-like  

OXA-51-FM 
AGTATTTAAGT 
GGGACGGGC 

114 

  

OXA-51-

RM 

CGACGAGCTAAAT 

CTTGATAAACC 
  

 

 
 
 

 
Quadro XI- Interpretação dos resultados das reações de multiplex-PCR para 

determinação do grupo clonal de Acinetobacter baumannii (Martins et al., 
2016).  

 

Complexo 

Clonal (UO/IP) 

ompA csuE blaOXA-51-like 

327 423 239 531 114 

109/1 - - + + - 

118/2 - + - - - 

103/15 - + - - + 

113/79 + + - - - 

110/25 - - + - + 

Legenda: UO, Universidade de Oxford; IP, Instituto Pasteur 
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3.10.4 Análise por Multilocus Sequence Typing (MLST) 

 

A ancestralidade e distribuição global dos pulsotipos foram determinadas 

por meio da análise de multilocus sequence typing (MLST) de sete genes 

constitutivos (cpn60, fusA, gltA, pyrG, recA, rplB e rpoB), conforme 

padronização disponibilizada pelo Instituto Pasteur (Quadro XII).  

Uma amostra representante de cada pulsotipo determinado por PFGE foi 

submetida à técnica de MLST a fim de se determinar o seu sequence type 

(ST). A amplificação de cada gene de interesse foi feita via PCR em microtubos 

com volume final de 20 µL contendo 8,2 µL de água ultra pura, 0,4 µL de cada 

primer na concentração de 10 µM (concentração final 0,2 µM), 10 μL de Mix 2x, 

adicionado de 1µL de DNA. Os iniciadores e as condições de amplificação 

estão apresentados no Quadro XII. Os microtubos foram incubados em 

termociclador (Veriti, Applied Biosystems) seguindo as condições de corrida 

específicas para cada gene. Os produtos amplificados foram aplicados em gel 

de agarose a 1,0% e a eletroforese foi realizada a 90 V, por 40 minutos. O gel 

foi corado por brometo de etídio e visualizado em fotodocumentador de géis 

(Bio-Imaging Systems) sob luz ultravioleta. 

Este produto de PCR amplificado foi purificado com ExoSAP-IT 

(Affymetrix) (5 µL de DNA amplificado + 1 µL de ExoSAP-IT) e incubado em 

termociclador por 15 minutos a 37ºC para ativação da enzima, seguido por 

mais 15 minutos a 80ºC para inativação da enzima, mantendo-se o produto a 

4ºC até o momento de uso. 

A partir do produto amplificado purificado, foi feita uma reação de PCR 

utilizando nucleotídeos ddNTP marcados com fluróforos marcação com Big 

Dye® (Applied Biosystems). Tal reação foi preparada contendo 0,875 µL de 

água ultra pura, 0,875 µL de buffer 10x para Big Dye®, 0,25 µL de Big Dye® e 

2 µL de primer apenas forward ou apenas reverse à concentração de 0,67 µM, 

com adição de 1 µL de DNA previamente purificado. Essa etapa foi realizada 

ao abrigo da luz em placa de 96 cavidades, cada uma delas contendo 4 µL de 

reação. A placa em questão foi incubada em termociclador (Veriti, Applied 

Biosystems) nas seguintes condições: 10 minutos a 96ºC e 30 ciclos de 10 
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segundos a 96ºC, 5 segundos a 50ºC e 4 minutos a 60ºC. Ao fim da incubação, 

a placa contendo os produtos amplificados marcados foi submetida à 

purificação do excesso de ddNTP, utilizando-se o protocolo de etanol-acetato. 

Para a purificação com etanol-acetato, foram adicionados 15 µL de água 

ultrapura em cada cavidade contendo o produto da reação com Big Dye®, 

seguido de 80 µL de solução NaOAc/ 95%. A placa permaneceu em 

temperatura ambiente por 15 minutos e, em seguida, foi centrifugada por 45 

minutos a 4ºC e 2000 x g. Terminada a centrifugação, verteu-se o conteúdo da 

placa em papel absorvente. A placa foi então invertida e submetida a nova 

centrifugação por 1 minuto a 500 x g para retirada do excesso de reagente. 

Adicionou-se então 150 µL de etanol 70% gelado em cada cavidade da placa, 

centrifugando-a por 10 minutos a 4ºC e 2000 x g. Após essa etapa, o conteúdo 

da placa foi novamente vertido em papel absorvente e realizou-se nova 

centrifugação com a placa invertida, por 1 minuto a 500 x g para retirada do 

excesso de etanol. A placa foi então armazenada ao abrigo da luz a -20ºC até 

o momento do sequenciamento. O produto precipitado foi ressuspendido 

utilizando formamida Hi-Di (Applied Biosystems) e as reações de 

sequenciamento foram realizadas pelo método de Sanger em equipamento 

Sequenciador Automático Applied 3730. As sequências sense e antisense de 

cada um dos alelos foram utilizadas para formação do contig, o qual foi 

submetido à análise comparativa com aquelas disponíveis no banco de dados 

disponibilizado pelo Instituto Pasteur (www.pasteur.fr/mlst), utilizando-se o 

software BioNumerics 7.6 (Applied Maths). De acordo com a combinação dos 

alelos dos sete genes, atribuiu-se um número de sequence type (ST) para cada 

amostra. A distribuição dos ST em complexos clonais foi determinada pelos 

métodos de eBurst (http://eburst.mlst.net/), para definicação dos complexos 

clonais, adotando todo o banco disponível no site do MLST online, e a 

semelhança de seis alelos.  

 

http://www.pasteur.fr/mlst
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Quadro XII- Iniciadores, tamanho do produto esperado e condições de 

amplificação MLST segundo protocolo do Instituto Pasteur. 

Alvo Primer Sequência (5’-3’) 
Produto 

(pb) 
Condições de 
amplificação 

Referência 

cpn60 
Chaperonina 

60-KDa 

cpn60F ACT GTA CTT 
GCT CAA GC 

405 

1 ciclo   

94°C/2’ 
35 ciclos 

94°C/30’’ 
50°C/30’’ 
72°C/30’’ 
1 ciclo 

72°C/5’ 

Instituto 

Pasteur1 

cpn60R TTC AGC GAT 

GAT AAG AAG 
TGG 

fusA 
proteína de 
elongação 

FusaF ATC GGT ATT 

TCT GCK CAC 
ATY GAT 

633 
FusaR CCA ACA TAC 

KYT GWA CAC 

CTT TGT T 

gltA 
Citrato 

sintase 

GltaF AAT TTA CAG 
TGG CAC ATT 

AGG TCC C 
483 

GltaR GCA GAG ATA 
CCA GCA GAG 

ATA CAC G 

pyrG 
CTP sintase 

PyrGF GGT GTT GTT 
TCA TCA CTA 

GGW AAA GG 
297 

PyrGR ATA AAT GGT 

AAA GAY TCG 

ATR TCA CCM A 
recA 
fator de 

recombinação 
homólogo 

RecAF CCT GAA TCT 

TCY GGT AAA AC 
372 RecAR GTT TCT GGG 

CTG CCA AAC 

ATT AC 

rplB 
proteína L2 

da porção 

ribossomal 
50S 

RplBF 
GTA GAG CGT 

ATT GAA TAC 

GAT CCT AAC C 
330 

RplBR 
CAC CAC CAC 

CRT GYG GGT 

GAT C 

rpoB 
subunidade B 
da RNA 

polimerase 

 

RpoBF 
GGC GAA ATG 

GC(AGT) GA(AG) 

AAC CA 
456 

RpoBR 
GA(AG) TC(CT) 

TCG AAG TTG 
TAA CC 

1 http://www.pasteur.fr/recherche/genopole/PF8/mlst/primers_Abaumannii.html 
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4 RESULTADOS 
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Foram inicialmente identificados 134 isolados como pertencentes ao 

Complexo Acinetobacter calcoaceticus-A. baumannii (ACB), com resistência a 

múltiplos antimicrobianos e isolados de sangue (n=128) ou de cateter (n=5), de 

pacientes com bacteremias internados no HC-FMB entre os anos de 2007 e 

2014 para compor a casuística deste estudo além de um isolado de secreção 

traqueal (n=1). A única amostra isolada de secreção traqueal foi incluída no 

estudo por ser inicialmente considerada como o caso índex do novo fenótipo de 

resistência estabelecido no hospital (sensibilidade apenas a gentamicina, 

tobramicina e polimixina B).  

 Entre 2007 e 2014, 280 hemoculturas foram positivas para Acinetobacter 

spp. resistentes a imipenem no HC-FMB, número que corresponde a 5,4% de 

todas as hemoculturas positivas do Hospital nesse período (n=11.092) (Figura 

4) 

 

 

Figura 4. Frequência de Acinetobacter spp. isolados de hemoculturas no 

período entre 2007 e 2014 no HC-FMB. As colunas indicam a % de culturas 

com crescimento de Acinetobacter (escala à esquerda) enquanto a linha indica 

o número de culturas positivas, por ano (escala à direita).  

 

A análise dos dados demográficos mostrou que 2,2% dos isolados de 

Acinetobacter selecionadas para este estudo se concentrou no ano de 2007; 

2008, 6,7% delas; em 2009 foram isoladas 7,4% das amostras, em 2010, 4,5%; 
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em 2011, 17,1%, em 2012 foram isoladas 8,9% das amostras; em 2013, 26,6% 

e o ano de 2014, 26,1% delas. 

Em relação aos locais de atendimento, cinco grandes grupos foram 

estabelecidos: Ambulatório, que englobou as amostras isoladas de ambulatório 

e de uma transferência proveniente de outro hospital da cidade; Enfermarias, 

que reuniu as alas de cardiologia clínica e cirúrgica, cirurgia vascular, clínica 

médica, gastroenterologia clínica e cirúrgica, ginecologia, hematologia, 

moléstias infecciosas, nefrologia, neurologia, neurocirurgia, ortopedia, pediatria, 

pneumologia, pronto-socorro e urologia; UTI Adulto, dizendo respeito a UTI 

adulto, UTI pronto-socorro e UTI central; UTI Pediátrica, que englobou UTI 

pediátrica e UTI berçário e, por fim, NI (não informado), referente a isolados 

com informações não disponíveis (Tabela 1). 
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Tabela 1- Informações epidemiológicas referentes aos 134 isolados 

selecionados para o estudo 

INFORMAÇÕES 
EPIDEMIOLÓGICAS 

NÚMERO DE 
AMOSTRAS 

% 

Sítio de isolamento 

Sangue periférico 128 95,5 

Ponta de catéter 5 3,7 

Aspirado traqueal 1 0,7 

Ano de isolamento 

2007 3 2,2 

2008 9 6,7 

2009 10 7,4 

2010 6 4,5 

2011 23 17,1 

2012 12 8,9 

2013 33 24,6 

2014 35 26,1 

Local de atendimento* 

Ambulatório 2 1,5 

Enfermarias 75 55,9 

UTI Adulto 44 32,8 

UTI Pediátrica 6 4,5 

NI 7 5,2 

*agrupamento detalhado no texto 

 

Tais isolados encontravam-se armazenados na bacterioteca do HC-FMB 

e foram reativados para o presente estudo. Deste total, quatro isolados 

(identificados como 17, 75, 76 e 112) não apresentaram crescimento em meios 

de enriquecimento, sendo então excluídos. Entre os 130 isolados restantes, 

outros três foram excluídos (identificados 69, 74, 108), devido a contaminação 

por outros organismos, mesmo após sucessivas tentativas de isolamento da 

cepa de Acinetobacter. Desta maneira, o número final de isolados 

fenotipicamente identificados como ACB foi de 127.  
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4.1 Identificação molecular 

 

A pesquisa dos genes gltA e blaOXA-51-like permitiu identificar 114 dos 127 

isolados (89,8%) como A. baumannii. Os demais 13 (11,4%) isolados não 

apresentaram os genes específicos de A. baumannii e foram submetidos ao 

sequenciamento dos genes rpoB e/ou da região ITS e/ou do gene rRNA 16S 

para identificação. Destes, quatro isolados foram identificados como A. 

nosocomialis, dois como A. pittii, dois como A. bereziniae, um como A. ursingii, 

um como A. variabilis e um A. gyllenbergii, além de dois isolados identificados 

apenas como Acinetobacter spp. (Tabela 2) 

 

Tabela 2- Frequência e metodologia da identificação das diferentes espécies 

de Acinetobacter (n=127) 

Espécie 
Frequência  

Método de identificação 
N % 

A. baumannii 114 89,8 
PCR blaOXA-51-like, PCR gene gltA,  

sequenciamento da região ITS (n= 27) 

A. nosocomialis 4 3,1 Sequenciamento gene rpoB, região ITS 

A. pittii 2 1,7 Sequenciamento gene rpoB 

A. bereziniae 2 1,7 Sequenciamento gene rpoB 

A. uersingi 1 0,9 Sequenciamento gene rpoB 

A. gyllenbergii 1 0,9 Sequenciamento gene rpoB, gene 16S 

A. variabilis 1 0,9 Sequenciamento gene rpoB 

Acinetobacter spp. 2 1,7 Sequenciamento gene rpoB 

Total 127 100   

 

Os resultados dos testes fenotípicos para espécies não-baumannii são 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3- Resultados das principais provas fenotípicas para identificação de 

Acinetobacter não-baumannii 

Amostra Identificação 

G
ra

m
 

O
x

id
a

s
e

 

M
o

ti
li
d

a
d

e
 

C
it

ra
to

 d
e

 
S

im
m

o
n

s
 

O
x

id
a

ç
ã

o
 

g
li
c

o
s

e
 

Crescimento em 

M
C

 

3
7

ºC
 

4
2

ºC
 

4
4

ºC
 

63 
A. nosocomialis cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

- 

73 
A. nosocomialis cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

+
 

101 
A. nosocomialis cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

+
 

118 
A. nosocomialis cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

+
 

70 
A. pittii cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

+
 

130 
A. pittii cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

+
 

121 
A. variabilis cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - - - +
 

+
 

+
 

+
 

65 
A. bereziniae cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

-     - - 

 
98 

A. bereziniae cocobacilos Gram-negativos 
agrupados aos pares - - +

 

- +
 

+ + - 

71 
A. gyllenbergii cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

- +
 

+
 

+
 

+
 

85 
A. ursingii cocobacilos Gram-negativos 

agrupados aos pares - - +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

- 

111 
Acinetobacter 
spp. 

cocobacilos Gram-negativos 
agrupados aos pares - - +

 

- +
 

+
 

+
 

+
 

126 
Acinetobacter 
spp. 

cocobacilos Gram-negativos 
agrupados aos pares - - +

 

- +
 

+
 

+
 

+
 

Legenda: MC, crescimento em Ágar MacConkey 
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4.2 Detecção das oxacilinases e Pesquisa de ISAba1 

 

Deu-se seguimento aos testes com os 114 isolados de A. baumannii 

(todos carreadores de blaOXA-51-like) (Tabela 4). Nestes, foi identificado o gene 

de blaOXA-23-like em 105 isolados (92,1%), blaOXA-143-like em dois isolados (1,7%) e 

de blaOXA-24-like em um isolado (0,8%). O gene blaOXA-58-like não foi detectado em 

nossa amostragem. Não houve caso da presença de blaOXA-23-like, blaOXA-24-like e 

blaOXA-143-like associados uns aos outros, nem da produção de três ou mais tipos 

de blaOXA em um mesmo isolado. Entretanto, seis isolados (5,3%) carrearam 

exclusivamente blaOXA-51-like (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Distribuição e associações dos genes das oxacilinases encontrados 

entre os isolados (n=114) 

Associações entre oxacilinases 
Frequência 

N % 

OXA-51-like 6 5,3 

OXA-51-like+OXA-24/40-like 1 0,9 

OXA-51-like+OXA-143-like 2 1,7 

OXA-51-like+OXA-23-like 105 92,1 

Total 114 100 

 

 

O elemento ISAba1 foi pesquisado à jusante e à montante dos genes 

blaOXA-51-like, blaOXA-23-like, blaOXA-24-like e blaOXA-143-like. ISAba1 foi identificado a 

montante de blaOXA-51-like em 31 (27,2%) isolados, associado ou não à sua 

ocorrência à jusante (Tabela 5). 
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Tabela 5- Associação do elemento de inserção ISAba1 a jusante e a montante 

dos genes blaOXA-51-like em isolados do Complexo ACB isoladas de pacientes 

com bacteremias atendidos pelo HC-FMB entre 2007 e 2014 (n=114) 

Combinação 
Frequência 

N % 

ISAba1 a montante blaOXA-51-like ISAba1 a jusante 4 3,5 

− blaOXA-51-like ISAba1 a jusante 35 30,7 

ISAba1 a montante blaOXA-51-like − 27 23,7 

− blaOXA-51-like − 48 42,1 

Total 114 100 

  

Todos os 105 isolados carreadores do gene blaOXA-23-like apresentaram 

associação com ISAba1. O elemento ISAba1 foi encontrado exclusivamente à 

montante do gene em 87 isolados (82,8%) e simultaneamente à montante e à 

jusante em 18 (17,2%) (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Associação do elemento de inserção ISAba1 à jusante e à montante 

dos genes blaOXA-23-like em isolados do Complexo ACB isoladas de pacientes 

com bacteremias atendidos pelo HC-FMB entre 2007 e 2014 (n=105) 

Combinação 
Frequência 

N % 

ISAba1 a montante OXA-23-like ISAba1 a jusante 18 17,2 

ISAba1 a montante OXA-23-like − 87 82,8 

 Total   
 

105 100 

 

  

 Conforme esperado, o elemento de inserção ISAba1 não foi encontrado 

associado aos genes blaOXA-24-like e blaOXA-143-like, embora nos dois isolados 

carreadores de blaOXA-143-like o elemento ISAba1 tenha sido encontrado a 

montante de blaOXA-51-like. 
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4.3 Sequenciamento das oxacilinases 

 

 A partir de seleção baseada de acordo com o perfil de PFGE, 31 

isolados foram submetidos ao sequenciamento do alelo codificador da enzima 

OXA-51-like. As variantes identificadas foram OXA-88 (n=12), OXA-65 (n=5), 

OXA-69 (n=11), OXA-90 (n=1), OXA-78 (n=1) e OXA-70 (n=1). Oito isolados 

carreadores de OXA-88 (66,7%) e o isolado carreador de OXA-70 

apresentaram mutações silenciosas. 

 O sequenciamento do gene blaOXA-143-like definiu-o como blaOXA-231, com 

100% de similaridade à sequência JQ676953. Já a amostra carreadora do 

gene blaOXA-24/40-like teve o alelo identificado como blaOXA-72, idêntico ao depósito 

número EF5342562 

(ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Allele.tab). 

 

4.4 Detecção das carbapenemases SPM, IPM, VIM, KPC, NDM e OXA-48  

 

 A pesquisa de SPM, IPM, VIM, KPM, NDM e OXA-48 foi realizada por 

PCR multiplex nas 114 amostras positivas para blaOXA-51-like. Não houve 

positividade para nenhuma dessas carbapenemases em nenhuma das 

amostras testadas. 

 

4.5 Teste de susceptibilidade antimicrobiana por disco-difusão 

 

 A susceptibilidade dos 114 isolados de A. baumannii foi testada para os 

antimicrobianos amicacina (AK), cefepime (FEP), ceftazidima (CAZ), 

cefotaxime (CTX), ciprofloxacina (CIP), gentamicina (GN), levofloxacina (LEV), 

piperacilina-tazobactam (PTZ), sulfametoxazol-trimetoprim (SXT), ticarcilina-

ácido clavulânico (TIM) e tobramicina (TOB) por meio da técnica de disco-

difusão (Tabela 7).  

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Allele.tab
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Tabela 7- Classificação quanto a susceptibliidade dos 114 isolados de A. 

baumannii para os fármacos amicacina, cefepime, ceftazidima, cefotaxime, 

ciprofloxacina, gentamicina, levofloxacina, piperacilina-tazobactam, 

sulfametoxazol-trimetoprim, ticarcilina-ácido clavulânico e tobramicina 

Antimicrobiano 
Susceptíveis Intermediários Resistentes Total 

N % N % N % N % 

AK 14 12,3 1 0,9 99 86,8 114 100 

FEP 2 1,7 2 1,7 110 95,5 114 100 

CAZ 2 1,7 6 5,2 106 93 114 100 

CTX 0 0 2 1,7 112 98,2 114 100 

CIP 2 1,7 0 0 112 98,2 114 100 

GN 28 24,5 0 0 86 75,4 114 100 

LEV 3 2,6 0 0 111 97,3 114 100 

PTZ 3 2,6 0 0 111 97,3 114 100 

SXT 40 35 0 0 74 64,9 114 100 

TIM 4 3,5 0 0 110 96,5 114 100 

TOB 38 33,3 0 0 76 66,6 114 100 

Legenda: AK, amicacina; CAZ, ceftazidima; CTX, cefotaxime; CIP, 
ciprofloxacina; FEP, cefepime, LEV, levofloxacina, PTZ, piperacilina-
tazobactam; SXT, sulfametoxazol-trimetoprim; TIM, ticarcilina-ácido 

clavulânico; TOB, tobramicina 

 

 

4.6 Teste de susceptibilidade por Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 

Realizou-se CIM para os carbapenêmicos meropenem e imipenem por 

meio de E-test® para as 114 amostras do estudo, sendo que 94,7% delas 

mostraram-se resistente a ambos os carbapenêmicos. Todas as seis amostras 

sensíveis aos dois carbapenêmicos carreavam exclusivamente OXA-51-like, e 

o elemento ISAba1 foi identificado a montante do gene blaOXA-51-like em uma 

delas (1/6; 16,6%) (Tabela 8). 

 

 



86 

 

Tabela 8- Isolados susceptíveis a imipenem e meropenem carreadoras 

exclusivamente de OXA-51-like e sua relação com o elemento de inserção 

ISAba1, classificação quanto ao perfil de resistência e valores da CIM para 

imipenem e meropenem 

Amostra 
Imipenem 

(CIM µg/ml) 

Meropenem 

 (CIM µg/ml) 

OXA-51-

like 

Correlação 
OXA-51-like/ 

ISAba1 
NS 

Perfil de 

sensiblidade 

2 1 0.75 NR 
sem 

associação 

AK, CAZ, 
CTX, CIP, 

GN, FEP, 
LEV, PTZ, 
TIM, TOB, 

TG, TE, 
SAM 

MDR 

3 0.75 0.75 OXA-69 
sem 

associação 

AK, CAZ, 

CTX, CIP, 
FEP, LEV, 
PTZ, TIM, 

TOB, TE 

MDR 

30 0.5 1 OXA-70 
ISAba1 a 

montante  

CAZ, CTX, 

CIP, FEP, 
LEV, PTZ, 
TIM, TOB, 

TG, TE 

MDR 

66 0.19 0.38 OXA-69 
sem 

associação 

CAZ, CTX, 
CIP, GN, 
FEP, TE, 

SAM  

MDR 

109 0.25 0.25 OXA-90 
sem 

associação 
CTX S 

110 0.25 0.75 OXA-78 
sem 

associação 
CTX S 

Legenda: NR, não realizado; NS, não-susceptibilidade (resistente ou 
intermediário); MDR, multirresistente; XDR, estensivamente resistente; S, 

sesnsíveis; AK, amicacina; CAZ, ceftazidima; CTX, cefotaxime; CIP, 
ciprofloxacina; FEP, cefepime, LEV, levofloxacina, PTZ, piperacilina-
tazobactam; TIM, ticarcilina-ácido clavulânico; TOB, tobramicina; TE, 

tetraciclina; SAM, ampicilina-sulbactam. 

 

Os valores calculados de CIM50 e CIM90 para as drogas imipenem, 

meropenem, tetraciclina, ampicilina-sulbactam, minociclina, tigeciclina e 

polimixina B, bem como a porcentagem de cepas sensíveis, com valores 

intermediários e resistentes a esses antimicrobianos constam na Tabela 9. 

Minociclina e polimixina B foram os fármacos que apresentaram maior 

atividade in vitro, tendo em vista que as cepas apresentaram 100% de 

susceptibilidade ambos com valores de CIM50/CIM90 de 0,25/0,5 e 0,5/1,5 
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µg/ml, respectivamente. A distribuição dos valores e o cálculo de CIM50 e CIM90 

deu-se conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9- Cálculo de CIM50 e CIM90 para os fármacos imipenem, meropenem, 

tetraciclina, ampicilina-sulbactam, minociclina, tigeciclina e polimixina B e 

classificação quanto a susceptibilidade dos isolados 

Antimicrobiano 
CIM50 
µg/ml 

CIM90 
µg/ml 

Susceptível Intermediário Resistente Total 

N % N % N % N % 

Imipenem >32 >32 6 5,2 0 − 108 94,7 114 100 

Meropenem >32 >32 6 5,2 0 − 108 94,7 114 100 

Tetraciclina 8 16 53 46,5 34 29,8 27 23,7 114 100 

Ampicilina-

sulbactam 
16/8 32/16 25 21,9 45 39,5 44 38,6 114 100 

Minociclina 0,25 0,5 114 100 0 − 0 − 114 100 

Tigeciclina 2 3 73 64,3 41 35,7 0 − 114 100 

Polimixina B 0,5 1,5 114 100 0 0 0 − 114 100 

Legenda: CIM, concentração inibitória mínima 

 Diante dos resultados dos testes de susceptibilidade a antimicrobianos, 

40,3% dos isolados foram classificados como multiresistentes (MDR); 57,9% 

como extensivamente resistentes (XDR) e 1,7% foram considerados sensíveis 

segundo os critérios estabelecidos por Magiorakos e colaboradores (2012). 

 

4.7 Tipagem molecular por PFGE 

 

Pela metodologia de PFGE, observou-se que os 114 isolados se 

caracterizavam por 54 pulsotipos, distribuídos em 12 clusters definidos (A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J e K) e 12 outros perfis únicos, ou seja, que não atingiram 

87% ou mais de similaridade com nenhuma outra cepa do estudo (Figura 5). O 

cluster que agregou o maior número de amostras foi o cluster A (similaridade 

de 87,1%), com 29 isolados em 13 pulsotipos (A1 a A13), seguido do cluster E 

(similaridade 88,5%), com 24 amostras distribuídas em 9 pulsotipos (E1 a E9), 

e cluster B (similaridade de 90,0%), com 10 amostras, 7 pulsotipos (B1 a B7) 

(Figura 5). 



88 

 

97.0

95.3

96.8

93.1

97.1

95.5

97.3

93.9

91.5

90.2

97.3

86.6

97.4

93.5

91.5

97.0

92.5

90.8

83.1

88.0

79.3

89.7

88.6

96.8

95.3

94.4

96.3

92.2

91.0

88.6

87.3

83.0

81.2

75.6

95.5

90.7

90.2

94.4

89.7

86.0

97.8

84.4

78.7

78.1

74.2

90.9

92.3

90.3

88.9

81.9

76.5

94.7

91.5

90.1

94.1

97.1

92.7

85.5

79.6

73.4

71.3

66.9

81.3

63.2

55.9

PFGE_ApaI

1
0

0

9
5

9
0

8
5

8
0

7
5

7
0

6
5

6
0

PFGE_ApaI

5
.0

0

1
0

.0
0

2
0

.0
0

4
0

.0
0

6
0

.0
0

8
0

.0
0

1
0

0
.0

0

1
2

0
.0

0

1
4

0
.0

0

1
6

0
.0

0

1
8

0
.0

0

2
0

0
.0

0

2
5

0
.0

0

3
0

0
.0

0

3
5

0
.0

0

5
0

0
.0

0

kb

Key

36

29

56

80

105

44

82

37

88

89

113

33

34

103

104

124

127

107/#1

125

119

24

35

19

32

22

04

07

13

18

14

26

48

131

77

11

02

27

42

01

25

81

21

55

84

110

30

117

57

66

52

60

23

133

53

87

120

102

94

96

123

72

97

03

93

114

99

PULSOTIPO

A1

A2
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E9

E8

S2

F2

F1

F3

F4

F5

F6

S9

G1

G2

S14

S7

S8

H4

H3

H1

H2

S4

I1

S5

J1

J2

J3

J4

K1

K2

K3

K4

S6

S21

S13

S3

N amostras

9

1

1

1

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

12

2

2

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

ST-P

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

175

730

730

730

730

730

730

730

730

317

317

317

317

317

317

317

317

317

730

317

317

15

730

15

15

15

15

15

15

15

203

584

945

79

22

79

79

79

107

79

1

1

1

1

1

986

1

1

1

1

1

25

CC-P

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

Singleton

Singleton

Singleton

Singleton

Singleton

Singleton

Singleton

Singleton

Singleton

79

Singleton

Singleton

15

79

15

15

15

15

15

15

15

Singleton

Singleton

25

79

Singleton

79

79

79

Singleton

79

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

ABC/CC79 

H/CC79 

JK/CC1 

FG/CC15 

DE/ST317 
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Figura 5 (página anterior). Dendrograma elaborado com um isolado 

representante de cada pulsotipo definido a partir da análise do teste de PFGE. 
Relação entre pulsotipos, número de amostras de cada pulsotipo, STs e CCs 

definidos pela técnica de MLST 

Legenda: ST, sequence type; CC, Complexo Clonal 

 

Elaborou-se também um dendrograma para os quatro isolados 

identificados como A. nosocomialis (Figura 6) e outro para os dois isolados A. 

pittii (Figura 7). Dois isolados de A. nosocomialis tiveram similaridade de 88,2% 

e um isolado, também dessa espécie, foi classificado como MDR. Nos demais 

isolados foi observada susceptibilidade aos antimicrobianos. 

 

 

Figura 6. Dendrograma resultante da análise do teste de PFGE dos isolados 

de A. nosocomialis, combinado aos dados de CIM para imipenem e 

merepenem, perfil de susceptibilidade, ano de isolamento e grupo de 

enfermarias referentes aos isolados. 

 

 

Figura 7. Dendrograma resultante da análise do teste de PFGE dos isolados 

de A. pittii, combinado aos dados de CIM para imipenem e merepenem, perfil 

de susceptibilidade, ano de isolamento e grupo de enfermarias referentes aos 

isolados. 
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4.8 Determinação Grupo Clonal pela técnica 3LST 

 

4.8.1 Teste de 3LST segundo interpretação de Karah et al., 2012 

 

O teste de 3LST foi relizado para as 114 amostras de A. baumannii. As 

amostras foram distribuídas nos grupos G1, G2, G4, G5, G8, G12, G13 e G14, 

além de 18 isolados não classificados (NC), apresentando perfis não descritos 

(Karah et al., 2012). O Grupo Clonal que englobou o maior número de cepas foi 

o G5, com 34 cepas (29,8%), seguido pelo Grupo Clonal 1 (Clone Internacional 

II) com 17 isolados (14,9%). O Grupo Clonal 2 (Clone Internacional I) identificou 

13 cepas do estudo (11,4%). O Grupo Clonal 8 agrupou 14 cepas (12,3%), 

nove cepas (7,9%) foram identificadas como Grupo Clonal 4 e cinco cepas 

tiveram perfil de Grupo Clonal 14 (4,4%); três cepas (2,6%) foram pertencentes 

ao Grupo Clonal 12 e apenas uma ao Grupo Clonal 13 (0,9%) (Tabela 10). 
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Tabela 10- Distribuição dos isolados e das oxacilinases entre os Grupos 

Clonais segundo Karah et al., 2012 

Grupo Clonal 
Frequência Genes de oxacilinas 

detectados N % 

G1 (ICII) 17 14,9 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

G2 (ICI) 13 11,4 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

G5 34 29,8 

blaOXA -51-like, blaOXA-23-like, 

blaOXA-72 

G4 9 7,9 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

G8 14 12,3 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

G12 3 2,6 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

G13 1 0,9 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

G14 5 4,4 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

NC 

Total 

18 

114 

15,8 

100 

blaOXA -51-like, blaOXA-23-like, 
blaOXA-231 

 

 

Legenda: NC, não classificado; IC I, International Clone I; IC II, International 

Clone I 

 

 

4.8.2.Teste de m3LST segundo Martins et al., 2016 

 

A técnica de m3LST foi realizada com os 66 isolados representantes de 

cada pulsotipo determinado por PFGE. O agrupamento com o maior número de 

isolados foi o complexo clonal CC79, com (n=28; 42,4%), seguido pelo 

complexo clonal CC1 (n=12;18,2%). Sete isolados tiveram o perfil CC15 

(10,6%); dois isolados tiveram o perfil CC25 (3%) e um, CC2 (1,5%). O restante 

dos isolados (n=17; 24,2%), não puderam ser classificados por esta 

metodologia por apresentarem perfis diferentes aos reportados. Os perfis de 

amplificação dos 17 isolados não classificados pela técnica de m3LST, bem 

como seus respectivos STs definidos por MLST encontram-se na Tabela 12.  
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Tabela 11- Distribuição dos isolados e das oxacilinases entre os Grupos 

Clonais segundo Martins et al., 2016 

Complexo Clonal 

Interpretação 
Frequência Genes de oxacilinases 

detectados 
ompA csuE blaOXA-51-like 

327 423 239 531 114 N % 

CC79 + + - - - 28 42,4 
blaOXA -51-like, blaOXA-23-like, 

blaOXA-24-like 

CC1 - - + + - 12 18,2 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

CC15 - + - - + 7 10,6 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

CC2 - + - - - 1 1,5 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

CC25 - - + - + 2 3 blaOXA -51-like, blaOXA-23-like 

NC Outras combinações 17 24,2 
blaOXA -51-like, blaOXA-23-like, 

blaOXA-143-like 

Total           66 100   

Legenda: CC, Complexo Clonal; NC, não classificado 
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Tabela 12- Características dos isolados não classificados pela técnica de 

m3LST (Martins et al., 2016) e seus respectivos STs (Instituto Pasteur) 

Número do 
isolado 

m3LST  
(Martins et al., 2016) MLST 

(ST) ompA csuE blaOXA-51-like 

327 pb 423 pb 239 pb 531 pb 114 pb 

04 - - - + - 317 

07 - - - + - 317 

11 - - - + - 317 

13 - - - + - 317 

14 - - - + - 317 

18 - - - + - 317 

19 - - - + - 317 

22 - - - + - 317 

25 - - - - + 15 

26 - - - + - 317 

30 - - - - + 584 

32 - - - + - 317 

42 - - - - + 15 

77 - - - + - 317 

79 - - - + - 317 

133 - - - - + 107 

 

 

4.9 Tipagem molecular por MLST 

 

  A técnica de MLST, segundo o protocolo do Instituto Pasteur, dividiu os 

isolados em 14 STs (ST1, ST15, ST22, ST25, ST78, ST79, ST107, ST175, 

ST203, ST317, ST584, ST730, ST945, ST986) e quatro Complexos Clonais 

(CC1, CC15, CC25 e CC79), conforme sumarizado na Tabela 13. O complexo 

clonal que agrupou o maior número de amostras foi o CC79 (42,4%), seguido 

pelo CC1 (16,6%) e pelo sequence type ST317 (18,2%).  

 

 



94 

 

Tabela 13- Relação dos STs identificados no estudo pela técnica de MLST 

(Instituto Pasteur), dos Complexos Clonais e a distribuição dos isolados entre 

eles 

ST 

Alelos 
CC 

Frequência 

cpn60 fusA gltA pyrG recA rplB rpoB N % 

1 1 1 1 1 5 1 1 
1 

10 15,1 

986 1 1 1 1 5 4 1 1 1,5 

15 6 6 8 2 3 5 4 15 8 12,1 

79 26 2 2 2 29 4 5 

79 

5 7,6 

175 26 1 2 2 29 4 5 1 1,5 

730 26 6 2 2 29 4 5 22 33,4 

25 3 3 2 4 7 2 4 
25 

1 1,5 

945 3 3 2 4 7 4 4 1 1,5 

22 3 9 3 2 4 1 9 Singleton 1 1,5 

78 25 3 6 2 28 1 29 Singleton 1 1,5 

107 34 35 37 2 5 6 36 Singleton 1 1,5 

203 3 4 2 1 7 1 2 Singleton 1 1,5 

317 3 1 15 2 40 4 4 Singleton 12 18,2 

584 7 3 2 1 8 4 4 Singleton 1 1,5 

 Legenda: ST, sequence type; CC, complexo clonal 

 

Notou-se uma boa correlação (95,6%) entre as técnicas de MLST e 

m3LST, tendo em vista que apenas cinco isolados (4,4%) não foram 

classificados no mesmo complexo clonal por ambas as técnicas (Tabela 14).  
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Tabela 14- Correlação entre os resultados de agrupamento da amostragem em 

Complexos Clonais pela técnica de m3LST (Martins et al., 2016) e MLST  

Complexos 

Clonais 
m3LST 

  MLST Instituto Pasteur 

Total 
CC 1 15 79 25 Singleton 

ST 1 986 15 79 175 730 25 945 22 78 107 203 317 584 

CC1 
 

10 1 
       

1 
    

12 

CC2 
         

1 
     

1 

CC15 
   

6 
        

1 
  

7 

CC79 
    

5 1 22 
        

28 

CC25 
       

1 1 
      

2 

NC 
   

2 
       

1 
 

12 1 16 

Total   10 1 8 5 1 22 1 1 1 1 1 1 12 1 66 

Legenda: CC, Complexo Clonal; ST, sequence type; cinza: concordância de 

resultados; amarelo: classificado erroneamente pelo m3LST 

 

Essa correlação, entretanto, foi baixa (30,3%) entre os agrupamentos 

resultantes da técnica de 3LST original e do MLST, sendo que a maior 

concordância deu-se em relação ao CC1 (Tabela 15). 

 

Tabela 15- Correlação entre os resultados de agrupamento da amostragem em 

Complexos Clonais pela técnica de 3LST (Turton et al., 2006) e MLST.  

Grupos 

Clonais 
MLST Instituto Pasteur 

Total 
3LST CC 1 15 79 25 Singleton 

  ST 1 986 15 79 370 175 25 945 317 22 78 203 107 584 

G1 
   

2 
 

6 
 

1 
       

9 

G2 
 

10 1 
           

1 12 

G5 
    

5 13 1 
        

19 

G4 
   

3 
 

2 
         

5 

G8 
         

6 
     

6 

G12 
   

1 
     

1 
     

2 

G14 
   

2 
 

1 
  

1 
      

4 

NC 
         

5 1 1 1 1 
 

9 

Total   10 1 8 5 22 1 1 1 12 1 1 1 1 1 66 

 Legenda: CC, Complexo Clonal; ST, sequence type; cinza: concordância de 

resultados; amarelo: classificado erroneamente pelo 3LST 
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Houve também notável correlação entre os agrupamentos em 

Complexos Clonais por MLST e os clusters definidos pela técnica de PFGE. O 

maior agrupamento deu-se entre os clusters A, B e C, os quais reuniram 

isolados pertencentes ao CC79 e concentraram-se majoritariamente no 

agrupamento da UTI Adulto (20,3%). O agrupamento a reunir o maior número 

de isolados e uma maior variedade de clusters e Complexos Clonais foi o das 

enfermarias (Tabela 16).  

 

Tabela 16- Correlação entre os clusters definidos por PFGE e Complexos 

Clonais determinados por MLST e sua distribuição entre os agrupamentos de 

enfermarias do HC-FMB 

Clusters/CC   

Grupo de enfermarias 
Total 

Ambulatório Enfermarias UTI Adulto 
UTI 

Infantil 
NI 

N % N % N % N % N % N % 

ABC/CC79   
  

12 10,6 23 20,3 2 1,7 5 4,4 42 37,1 

DE/CC79 
  

1 0,9 
      

1 0,9 

DE/ST317 2 1,7 22 19,5 2 1,7 
    

26 23 

FG/CC15 
  

4 3,5 6 5,3 1 0,9 
  

11 9,7 

FG/CC79 
    

2 1,7 
    

2 1,7 

H/CC79 
  

2 1,7 3 2,6 1 0,9 
  

6 5,3 

H/ST22 
  

2 1,7 
      

2 1,7 

I/ST107 
  

2 1,7 
      

2 1,7 

JK/CC1 
  

7 6,2 2 1,7 
    

9 7,9 

Outros perfis 
  

8 7 2 1,8 1 0,9 1 0,9 
  

Total 2 1,7 60 52,8 40 35,1 5 4,4 1 0,9 113 100 

Legenda: CC, Complexo Clonal; UTI, Unidade de Terapia Intensiva; NI, não 
informado 

 

Ao longo dos anos, foi observada uma substituição dos isolados 

singletons ST317, altamente prevalentes até o ano de 2010, pelo CC79 (Figura 

8). 
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Figura 8. Distribuição dos Complexos Clonais definidos pela técnica de MLST 

segundo o protocolo do Instituto Pasteur no período do estudo.  

Legenda: CC, Complexo Clonal; ST, sequence type 

 

 Foi observada uma correspondência entre os alelos sequenciados de 

blaOXA-51-like e os Complexos Clonais aos quais esses 31 isolados pertencem, 

conforme predito por Pournaras e colaboradores (2014) (Tabela 17). 
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Tabela 17- Correspondência entre os alelos sequenciados de OXA-51-like, os 

STs e os Complexos Clonais definidos pela técnica de MLST 

Alelo Frequência 
ST 

CC 

OXA-51-like N % (Instituto Pasteur) 

OXA-65 5 16,1 
ST79 

CC79 
ST730 

OXA-69 11 35,5 
ST1 

CC1 
ST986 

OXA-88 12 38,7 ST317 Singleton 

OXA-70 1 3,2 ST584 Singleton 

OXA-78 1 3,2 ST203 Singleton 

OXA-90 1 3,2 ST78 Singleton 

Total 31 100     

Legenda: CC, Complexo Clonal; ST, sequence type 

 

Os resultados obtidos encontram-se compilados a seguir (Tabela 18), 

sendo possível notar a diversidade de clusters existentes, a alta disseminação 

de blaOXA23-like e a prevalência de isolados pertencentes ao Complexo Clonal 

CC79. 
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Tabela 18- Detecção das oxacilinases e do elemento de inserção ISAba1 por PCR; no cálculo de CIM50 e CIM90 para os 

antimicrobianos imipenem, meropenem, tetraciclina, ampicilina-sulbactam, minociclina e polimixina B; para a definição de 

clusters através da técnica de PFGE, do agrupamento das amostras pelos métodos de 3LST de Karah e colaboradores (2012) e 

Martins e colaboradores (2016); definição de STs e Complexos Clonais por MLST em A. baumannii (n=102) 

Cluster  
PFGE 

Anos Enfermarias 
 Número 

de 

Isolados 

Pulsotipos Genes  OXA 

CIM50 
CIM90 Perfil de 

resistência 
Grupo Clonal 
Karah et al. 

Complexo Clonal 
Martins et al. 

ST 
Complexo 

Clonal MLST 
IMP MEM TG TE SAM MIN PB 

A 2011-2014 7 29 13 
blaOXA -51-like, blaOXA -65 
blaOXA-23-like 

>32 
>32 

>32 
>32 

3 
3 

8 
16 

16/8 
32/16 

0,5 
0,5 

0,5 
1,5 

MDR, XDR G5,G1 CC79 ST730 CC79 

B 2014 4 10 7 
blaOXA -51-like, blaOXA -65 
blaOXA-23-like 

>32 
>32 

>32 
>32 

3 
3 

4 
8 

32/16 
32/16 

0,25 
0,25 

0,5 
0,8 

MDR, XDR 
G1, G4, G5, 

G14, NC 
CC79 ST79 CC79 

C 2011 2 3 2 
blaOXA -51-like, blaOXA -65 
blaOXA-23-like 

>32 
>32 

>32 
>32 

3 
3 

16 
16 

16/8 
16/8 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

XDR G5,G1 CC79 ST730 CC79 

D 2010-2011 4 4 3 
blaOXA -51-like, blaOXA -88 

blaOXA-23-like 
>32 
>32 

>32 
>32 

0,75 
1 

4 
8 

8/4 
16/8 

0,13 
0,13 

0,5 
0,5 

MDR, XDR G8, G12, NC  NC ST317 Singleton 

E 2008-2014 14 24 9 
blaOXA -51-like, blaOXA -88 

blaOXA-23-like 
>32 
>32 

>32 
>32 

1,5 
2 

4 
8 

8/4 
32/16 

0,06 
0,13 

0,5 
1 

MDR, XDR G5, G8, NC CC79, NC 
ST317, 
ST730,  

CC79, 
Singleton 

F 
2007,2011, 

2013 
5 7 6 

blaOXA -51-like, blaOXA-23-

like 
>32 
>32 

>32 
>32 

1 
1,5 

16 
32 

16/8 
>32/16 

0,25 
0,25 

0,5 
1,5 

MDR, XDR 
G1, G4, G5, 
G12, G14 

CC15, CC79, NC ST15, ST730 CC15, CC79 

G 2012-2013 2 6 2 
blaOXA -51-like, blaOXA-23-

like 
>32 
>32 

>32 
>32 

1,5 
2 

16 
32 

32/16 
32/16 

0,25 
0,5 

0,4 
1,5 

MDR, XDR G4 CC15 ST15 CC15 

H 2012-2013 6 8 4 
blaOXA -51-like, blaOXA -65 
blaOXA-23-like 

>32 
>32 

>32 
>32 

2 
3 

8 
16 

16/8 
32/16 

0,5 
0,5 

0,4 
0,8 

MDR, XDR G4, G5, NC CC79, CC2 ST79, ST22 
CC79, 

Singleton 

I 2009 2 2 1 blaOXA -51-like, blaOXA-231 
>32 
>32 

>32 
>32 

0,75 
1 

2 
4 

8/4 
16/8 

0,06 
0,06 

0,4 
0,4 

MDR NC NC ST107 Singleton 

J 2013-2014 2 5 4 
blaOXA -51-like, blaOXA -69 
blaOXA-23-like 

>32 
>32 

>32 
>32 

3 
3 

4 
8 

32/16 
32/16 

0,5 
2 

0,8 
1,5 

MDR, XDR G2 CC1 ST1 CC1 

K 2013-2014 2 4 4 
blaOXA -51-like, blaOXA -69 
blaOXA-23-like 

>32 
>32 

>32 
>32 

2 
3 

4 
8 

32/16 
32/16 

0,5 
0,5 

0,5 
1,5 

MDR, XDR G2, NC CC1 ST1, ST986 CC1 

Legenda: PFGE, pulsed field gel eletrophoresis; 3LST, trilocus sequence typing; CIM, concetração inibitória mínima; IMP, 
imipenem; MEM, meropenem; TE, tetraciclina, SAM, ampicilina-sulbactam; MIN, minociclina; PB, polimixina B, NC, não 
classificado; ST, sequence type. XD, extremmente resistente; MDR, multiresistente
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5 DISCUSSÃO 
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Neste estudo verificamos a alta prevalência de blaOXA-23-like em cepas 

MDR e XDR isoladas de pacientes com bacteremias causadas por 

Acinetobacter spp. em um hospital de ensino (HC-FMB), com predomínio dos 

Complexos Clonais CC1, CC15, CC79 e do ST317. 

Dentre as espécies de Acinetobacter causadoras de IRAS, A. baumannii 

é a mais frequente, e, na amostragem deste estudo, 89,8% dos isolados foram 

identificados como pertencentes a essa espécie através de metodologias 

moleculares (detecção dos genes blaOXA-51-like e gltA, bem como 

sequenciamento dos genes rpoB e região ITS). A diversidade de espécies 

encontradas neste estudo é condizente com relatos da literatura, os quais 

indicam também o papel das espécies A. nosocomialis, A. pittii, A. ursingii e A. 

bereziniae (Fujikura et al., 2016; Lee et al. 2015b; Wisplinghoff et al., 2012) 

como agentes etiológicos de infecções de corrente sanguínea. Embora seja 

reconhecido que espécies não-baumannii sejam também causadoras de IRAS, 

A. baumannii apresenta pior prognóstico comparado às demais espécies e 

também maiores taxas de resistência aos antimicrobianos (Chatterjee et al., 

2016; Tien et al., 2012; Wisplinghoff et al., 2012). Essas discrepâncias entre as 

espécies evidenciam a importância da correta identificação do agente 

infeccioso, fato que pode ter grande impacto no tratamento e, 

consequentemente, no prognóstico do paciente (Leão et al., 2016; Marra et al., 

2011). 

Uma das metodologias empregadas para identificação de A. baumannii 

consiste na detecção do gene blaOXA-51-like, considerado intrínseco a esta 

espécie (Turton et al., 2006). Embora relatos pontuais indiquem que este gene 

pode estar associado a plasmídeos e, por este motivo, transferir-se 

horizontalmente a outras espécies (Chen et al., 2010; Lee et al., 2009; 

Saranathan et al., 2014), esta metodologia é aceita e foi validada por diferentes 

autores (Camargo et al., 2016; Chen et al., 2014; Ghajavand et al., 2015). Em 

nosso estudo, utilizamos também a detecção do gene gltA, que foi preconizado 

por Wong, Chua e Thong (2014) para identificação de A. baumannii em uma 

reação de real time PCR multiplex (Wong, Chua e Thong, 2014).  A fim de se 

confirmar a identificação, sequenciamos também a região ITS, o gene rpoB 
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e/ou gene 16S rRNA em uma amostragem de isolados escolhidos 

aleatoriamente e carreadores de blaOXA-51-like, e em todos os isolados negativos 

para este gene de oxacilinase. Houve concordância entre a presença do gene 

blaOXA-51-like e a identificação por sequenciamento. Além de válido para a 

identificação de A. baumannii, o gene blaOXA-51-like codifica a oxacilinase que 

pode desempenhar um papel de carbapenemase de baixos níveis, 

particularmente quando associada à sequência de inserção ISAba1 e outros 

mecanismos de resistência, como porinas e bombas de efluxo (Evans e 

Amyes, 2014; Mostachio et al., 2012; Rumbo et al., 2013). 

Em nossa amostragem, ISAba1 foi identificado a montante de blaOXA-51-

like em 21,7% dos isolados. Contudo, a associação de ISAba1 a montante do 

gene codificador de OXA-51-like não parece garantir a resistência 

antimicrobiana em Acinetobacter, tendo em vista alguns trabalhos que 

encontraram esse elemento de inserção a montante do gene em cepas 

sensíveis a carbapenêmicos (Pagano et al., 2013). Consoante a esse estudo, 

em uma das seis amostras carreadoras exclusivamente de blaOXA-51-like de 

nossa amostragem, foi identificado o elemento ISAba1 a montante de blaOXA-51-

like, mesmo essa tendo apresentado sensibilidade a imipenem e meropenem. 

As demais seis amostras carreadoras exclusivamente de OXA-51-like, mas 

sem associação a ISAba1, mostraram-se também sensíveis a esses 

antimicrobianos. Tal perfil de sensibilidade dialoga com as pesquisas 

sugestivas de que as enzimas OXA-51-like não sejam capazes de conferir, por 

si só, resistência aos carbapenêmicos em Acinetobacter (Hértier et al., 2005; 

Pagano et al., 2013).  

Tem-se observado que as variantes de blaOXA-51-like são 

consideravelmente conservadas dentro da maioria dos Complexos Clonais, 

estabelecendo-se uma boa correlação entre os alelos desse gene e os 

Complexos Clonais definidos pela técnica de MLST. Esse paralelismo 

possibilita que o sequenciamento do alelo blaOXA-51-like tenha aplicação 

epidemiológica, tendo a vantagem de que o sequenciamento de um único gene 

é mais rápido e menos custoso quando comparado ao sequenciamento dos 

sete alelos necessários ao MLST (Pournaras et al., 2014). Os resultados do 
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sequenciamento do gene blaOXA-51-like em amostragem de 31 isolados tiveram 

boa correspondência com o trabalho de Pournaras e colaboradores (2014), o 

qual relaciona os alelos de blaOXA-51-like a Complexos Clonais específicos. Essa 

correlação deu-se de forma que os isolados nos quais foi identificada OXA-69 

pertenciam ao CC1, os isolados carreadores de OXA-65 pertenciam ao CC79 e 

o isolado carreador de OXA-90 foi caracterizado como singleton e ST78. Os 

isolados nos quais a OXA-88 foi identificada foram caracterizados como 

pertencentes ao ST317. Embora a variante OXA-88 não tenha sido incluída no 

trabalho de Pournaras e colaboradores (2014), o estudo nacional de Camargo 

e colaboradores (2016) também identificou a relação entre essa variante 

enzimática e o ST317. Dessa maneira, o sequenciamento dos alelos blaOXA-51-

like parece funcionar como ferramenta para a predição dos Complexos Clonais. 

Se por um lado o papel das variantes OXA-51-like na manifestação do 

fenótipo de resistência aos carbapenemicos não é tão significativo, outras 

enzimas oxacilinases apresentam capacidade hidrolítica mais expressiva. Os 

genes das oxacilinases estão distribuídos diferentemente pelo globo (Peleg, 

Seifert e Paterson, 2008), sendo que o gene blaOXA-23-like é o predominante no 

Brasil, altamente difundido. Neste estudo, foi possível verificar essa 

disseminação, tendo em vista que blaOXA-23-like foi identificado em amostras 

componentes da maioria dos clusters definidos pela técnica de PFGE (90,9%) 

e de todos os Complexos Clonais, salvo os isolados singletons (29,4%). O 

único cluster no qual não houve isolados carreadores de blaOXA-23-like foi o 

cluster I, constituído exclusivamente pelos dois isolados carreadores de blaOXA-

231, ambos caracterizados pelo mesmo singleton ST (ST107). 

 A respeito de blaOXA-231 existem divergências quanto a alta ou baixa 

disseminação do gene pelo território nacional. Alguns autores alegam que sua 

disseminação pelo país ainda é baixa, como o trabalho de Werneck e 

colaboradores em 2011 (Werneck et al., 2011b) e o de Clímaco e 

colaboradores (2013). Em contrapartida, Antonio e colaboradores (2011) e 

Mostachio e colaboradores (2012) relatam em seus trabalhos uma prevalência 

de blaOXA-143-like de 58,3% e 76%, respectivamente, em suas amostragens. Essa 

dissensão aponta uma variação na prevalência de blaOXA-143-like no país 
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dependendo do hospital ou da região estudados, ressaltando a importância de 

medidas de conteção da disseminação de patógenos e da vigilância 

epidemiológica.  No presente trabalho, a ocorrência de amostras carreadoras 

de blaOXA-231 foi baixa (n= 2; 1,7%) e o perfil delas, clonal (100% similaridade), 

sendo ambas caracterizadas como ST107. Ainda assim, tem-se observado a 

crescente disseminação de variantes desse gene pelo Brasil (Camargo et al., 

2016; de Sá Cavalcanti et al., 2016; Gionco et al., 2012, Girlich et al. 2014), fato 

que tem elevado blaOXA-143-like ao posto de segundo gene codificador de CHDL 

mais frequente em A. baumannii resistente a carbapenêmicos no país (Pagano, 

Martins e Barth, 2016). A variante OXA-231 foi pioneiramente detectada em um 

isolado proveniente do Paraná em 2007 e posteriormente reportada na região 

metropolitana de São Paulo em um isolado de 2010 (Camargo et al., 2016; 

Gionco et al., 2012). As duas amostras carreadoras de OXA-231 deste estudo 

foram isoladas no ano de 2009 em Botucatu, interior do estado de São Paulo, 

sugerindo a disseminação do gene blaOXA-231 pelo território nacional ainda no 

início da década de 2010. 

A amostra carreadora de OXA-72 caracterizou um perfil único pela 

técnica de PFGE, além de ter sido enquadrada no ST79 e CC79. Essa 

oxacilinase foi registrada pontualmente em várias regiões do Brasil e foi 

também pontualmente identificada em nosso estudo em um único isolado de 

2010. Esse resultado é concordante com o descrito pela literatura, visto que, 

até o presente, OXA-72 é a única variante de OXA-24/40-like identificada em 

nosso país (Antonio et al., 2011; de Sá Cavalcanti et al., 2013; Pagano, Martins 

e Barth, 2016) e parece ainda ser identificada com baixa frequência. 

Das amostras carreadoras de blaOXA-23-like, 82,8% apresentaram o 

elemento de inserção ISAba1 a montante do gene. Este achado, aliado à alta 

resistência dos isolados desse estudo a imipenem e meropenem e à ausência 

de outras enzimas carbapenemases, corrobora com o fato de que a associação 

entre elementos de inserção e oxacilinases transferíveis é o que melhor parece 

caracterizar a resistência a carbapenêmicos em Acinetobacter spp. (Fonseca et 

al., 2013; Pagano, Martins e Barth, 2016).  
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A alta taxa de Acinetobacter MDR, XDR e resistentes a carbapenêmicos 

verificada entre os isolados acompanha os dados da literatura mundial que 

apontam a crescente resistência desse patógeno à maioria dos fármacos 

disponíveis (Gales et al., 2011; Karageorgopoulos e Falagas, 2008; Poirel e 

Nordmann, 2006;  Prado et al., 2014; Su et al., 2012; Waheram et al., 2008). A 

evolução desse fenótipo resistente evidencia a importância do monitoramento 

dos perfis genéticos das cepas circulantes, como a identificação dos 

Complexos Clonais bem-sucedidos e das OXA-enzimas recorrentes em 

determinada região.  

Neste estudo, os fármacos minociclina e polimixina B tiveram alta 

eficiência in vitro, tendo em vista que 100% dos isolados mostraram-se 

susceptíveis a ambas. Esses antimicrobianos são comumente eficientes contra 

Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenêmcios, muito embora uma 

crescente resistência já esteja sendo observada, inclusive no Brasil (Cheah et 

al., 2016; Clímaco et al., 2013; Genteluci et al., 2017; Liu et al., 2016; 

Pournaras et al., 2017; Wang et al. 2016). Não foi verificada resistência a 

tigeciclina, apesar de este fenótipo mostrar-se progressivamente mais usual em 

A. baumannii no país (Cardoso et al., 2016; Vasconcellos et al., 2017b). A 

progressão de tal resistência culminou na publicação de uma meta-análise que 

desaconselha o tratamento baseado nesse fármaco para infecções por A. 

baumannii MDR (Ni et al., 2016). Ainda assim, no presente trabalho, 35,7% dos 

isolados foram considerados intermediários, um possível indício do rumo de 

Acinetobacter à resistência a tigeciclina. Essa tendência tem sido notada 

também no cenário mundial, visto o crescente registro de A. baumannii com 

valores intermediários ou resistentes à tigeciclina, muito embora este ainda 

seja um fármaco de escolha para o tratamento de infecções por A. baumannii 

MDR ou XDR (Nowak et al., 2017; Park et al., 2017; Vasconcellos et al. 2017b, 

Vega e Dowzicky, 2017). 

Estudos anteriores mostram que a disseminação do perfil da resistência 

antimicrobiana está frequentemente associada a perfis bacterianos clonais 

(Clímaco et al., 2013; Li et al., 2015; Sevillano et al., 2012). No trabalho de 

Vasconcellos e colaboradores (2017b) é possível verificar a disseminação do 
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fenótipo resistente de A. baumannii nos diferentes Complexos Clonais 

propagados no Brasil. Ao passo disso, neste presente estudo verificamos a 

diversidade de clones circulantes entre as amostras de A. baumannii XDR ou 

MDR, com resistência detectada a diversos antimicrobianos.  

Através da técnica de eletroforese em campo pulsado (PFGE) foi 

possível observar a diversidade do perfil genético entre as amostras deste 

trabalho, as quais se distribuíram em 11 clusters (A-K) (compondo 88,6% da 

casuística), além de outros 11 perfis únicos (identificados em isolados 

individuais). No início do estudo, supunha-se que o caso índex responsável 

pela introdução do perfil de resistência aos carbapenêmicos das espécies do 

Complexo ACB no HC-FMB fosse um isolado de secreção traqueal de 2007, 

pertencente ao cluster F. Entretanto, a análise por PFGE não aponta a 

disseminação deste perfil entre os isolados de infecção de corrente sanguínea, 

ao contrário do ocorrido com o surgimento do cluster E em 2008. O cluster E 

então manteve-se presente em todos os anos seguintes até o final da análise 

deste estudo (2014), embora o número de isolados representantes desse 

cluster tenha decrescido com o tempo. O fato de este estudo ter incluído 

apenas amostras de sangue ou ponta de cateter pode explicar, pelo menos em 

partes, o motivo de não termos observado a disseminação do clone F, suposto 

caso-índice. Isso porque este isolado foi proveniente de cultura de secreção 

traqueal, material clínico que não foi objeto de estudo deste levantamento. Já 

os fatores associados com a persistência dos clones pertencentes ao CC79 

continuam desconhecidos, e poderão ser melhor elucidados com informações 

clínicas dos hospedeiros e/ou maiores informações do patógeno  

O maior cluster deste estudo (cluster A) foi composto de 28 isolados, 

todos pertencentes ao CC79. À maneira deste, outros clusters também se 

estruturaram por isolados pertencentes a um único Complexo Clonal. Partindo 

disso, elaboramos cinco agrupamentos de cluster/CC (ABC/CC79, DE/ST317, 

FG/CC15, H/CC79, JK/CC1) a fim de melhor analisar a distribuição de clusters 

e Complexos Clonais ao longo do tempo e entre as enfermarias do HC-FMB.  

Através dessa relação, é possível verificar o agrupamento de cepas com o 

mesmo perfil genético tanto pela técnica de PFGE quanto de MLST, 
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organizando-as em perfis clonais. A comprovação dessa relação de clonalidade 

ressalta a importância de programas de vigilância epidemiológica e de maiores 

medidas para o controle de infecções em um hospital.  

As amostras foram agregadas em nove Grupos Clonais segundo o 

protocolo de Turton e colaboradores (2006) e a interpretação de Karah e 

colaboradores (2012) para a técnica de 3LST, inclusive no Grupo Clonal 2 

(11,4%). É sabido que este grupo tem pouca representatividade no Brasil, 

contudo, tal discordância pode ser justificada conforme os achados do grupo de 

Martins e colaboradores (2016). Nos estudos para o desenvolvimento de sua 

técnica de m3LST, esse grupo identificou que algumas amostras foram 

erroneamente classificadas como pertencentes a G2 pelo protocolo de Turton e 

colaboradores (2006), pois pertenciam a clones comumente circulantes no 

Brasil, não sendo corretamente identificados pelos padrões europeus (Martins 

et al., 2016). O grupo verificou que tais amostras na verdade pertenciam aos 

Complexos Clonais CC79, CC15 e CC25. 

O protocolo de Martins e colaboradores (2016) classificou as amostras 

majoritariamente como correspondentes aos Complexos Clonais CC79, CC1 e 

CC15. Esses resultados são condizentes com os trabalhos que apontam a 

prevalência destes Complexos Clonais em isolados brasileiros, além de ter sido 

verificada a presença de dois isolados pertencentes ao CC25, também 

circulante no país. (Camargo et al., 2016; Chagas et al., 2014; Clímaco et al., 

2013; Martins et al., 2016). A correspondência dessa técnica aos resultados 

obtidos por MLST foi recentemente validada por Vasconcellos e colaboradores 

(2017a), fato que reforça a confiabilidade do protocolo desenvolvido por Martins 

e colaboradores (2016). 

Diante desses resultados, evidencia-se a dificuldade de aplicação da 

técnica de 3LST quando aplicada à realidade brasileira. Em contrapartida, a 

adaptação dessa técnica realizada pelo grupo de Martins (2016) mostrou-se 

bastante eficiente, podendo ser realmente útil como screening em laboratórios 

com poucos recursos, tendo em vista que os resultados obtidos por essa 

técnica tiveram boa correlação com os obtidos pelo PFGE e MLST. 
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Os complexos clonais identificados por MLST predominantes entre 

isolados foram, segundo o protocolo do Instituto Pasteur, CC1, CC15 e CC79, 

em concordância ao relatado na literatura como sendo os clones comumente 

circulantes no Brasil (Cardoso et al., 2016; Chagas et al., 2014; Vasconcellos et 

al., 2017a). Dois isolados foram pertencentes ao CC25, o qual aparenta 

configurar um clone emergente em nosso país. Houve um ST bastante 

recorrente em nossa amostragem, ST317, o qual não pertence ainda a um 

complexo clonal, mas que parece estar se disseminando pela região sudeste. 

Isso porque em 2016 este ST foi reportado como singleton, enquanto 

atualmente já possui um SLV na mesma região geográfica, dando indícios de 

sua microevolução contemporânea (Camargo et al., 2016; Vasconcellos et al., 

2017a). Outro ST que merece destaque é o ST107, referente aos dois isolados 

carreadores de OXA-231. No Brasil, parece haver uma relação entre essa 

oxacilinase e o ST107, ainda que existam trabalhos no exterior o vinculando a 

outras oxacilinases (Camargo et al., 2016; da Costa, 2015; Jeannot et al., 2014; 

Mahamat et al., 2016). Dentre os isolados componentes do CC79, a maioria 

pertenceu ao ST730, um SLV do ST79. Apesar de todas as amostras ST730 

serem carreadoras de OXA-23-like, uma amostra ST79 era carreadora da única 

OXA-72 identificada neste estudo. Tal achado coincide com os resultados de 

Pagano e colaboradores (2016b), os quais registraram a emergência de A. 

baumannii ST730 carreador de OXA-72. A prevalência do CC79 no Brasil 

parece ganhar relevância na atualidade. Entre os estudos brasileiros que 

realizaram esta tipagem, este Complexo Clonal é apontado como um dos mais 

frequentes no território nacional, além do CC1 e CC15 (Camargo et al., 2016; 

Chagas et al., 2014; Clímaco et al., 2013; Moreira et al., 2017).  

Em nossa casuística, observamos a alteração da prevalência dos clones 

de A. baumannii em um único hospital. A análise da distribuição dos 

Complexos Clonais da amostragem ao longo dos anos compreendidos por este 

estudo permitiu-nos notar a gradual suplantação do ST317 (predominante entre 

2007 e 2009) pelo CC79 (particularmente do ST730) a partir do ano de 2010. 

Estudos longitudinais, como o presente, propiciam esse tipo de observação 
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temporal, possibilitando o entendimento da dinâmica de dispersão dos clones e 

prevalência de fenótipos de resistência. 

Tomados juntos, os resultados deste estudo nos fornecem uma 

caracterização detalhada das espécies de Acinetobacter, de sua 

susceptibilidade antimicrobiana e dos clones de A. baumannii causadores de 

infecções de corrente sanguínea em pacientes hospitalizados. A ocorrência de 

apenas dois fármacos (minociclina e polimixina B) com alta atividade contra 

estes isolados e a identificação de linhagens clonais na amostragem indica a 

necessidade de medidas efetivas de controle para diminuir a incidência destes 

patógenos tão importantes no ambiente hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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 Além de A. baumannii, outras espécies do Complexo ACB (A. 

nosocomialis, A. pittii) e ainda, outras espécies de Acinetobacter foram 

isoladas de pacientes com bacteremias internados no HC-FMB. 

 As enzimas oxacilinases mais frequentemente identificadas foram as do 

grupo OXA-23-like, seguidas por OXA-231 e OXA-72, o que não apenas 

confirma a alta disseminação de OXA-23-like pelo Brasil, como também 

denota a emergência de outras oxacilinases pelo território nacional. 

 Enzimas do grupo OXA-23-like muito frequentemente foram identificadas 

associadas ao elemento de iserção ISAba1. 

 A maior parte dos isolados do estudo (57,9%) foi classificada como 

extensivamente resistente (XDR). 

 Os únicos fármacos com 100% de atividade in vitro testados neste 

estudo foram minociclina e polimixina B; alguns isolados apresentaram 

resultados intermediários para tigeciclina, embora resistência a este 

fármaco não tenha sido detectada. 

 Os Complexos Clonais predominantes identificados nesse estudo foram 

CC1, CC79 e CC15, além da presença do CC25, relacionados a clusters 

específicos de PFGE. 

 O singleton ST317 teve grande representatividade entre os isolados 

desse estudo durante os anos de 2007 e 2009, aparentando ser um ST 

de circulação nacional. 

 Houve uma preponderância do CC79 ao longo do tempo, com destaque 

ao ST730. 
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Anexo A- Relação de cepas a serem estudadas 

 

Número Ano Material Amostra Clínica Multirresistente 

1 2007 
Secreção 
Traqueal 

S-6730/07 UTI Central Sim 

2 2007 Ponta de catéter S-3570/07 UTI Pediatria Sim 

3 2007 Sangue S-5467/07 UTI Central Sim 

4 2008 Sangue H-459/08 UTI Central Sim 

5 2008 Sangue H-828/08 Ambulatório Sim 

6 2008 Sangue H-888-901/08 Gastro-cirurgia Sim 

7 2008 Sangue H-1154-55/08 UTI Pronto-socorro Sim 

8 2008 Sangue H-1945/08 Pronto socorro Sim 

9 2008 Sangue H-4029-30/08 Pronto-socorro Sim 

10 2008 Ponta de catéter H-4716/08 Pronto-socorro Sim 

11 2008 Ponta de catéter H-5286/08 Cirurgia Cardíaca Sim 

12 2008 Ponta de catéter H-5470/08 Gastro-cirurgia Sim 

13 2009 Ponta de catéter S-382/09 Clínica Médica Sim 

14 2009 Sangue H-566/09 Pronto-socorro Sim 

15 2009 Sangue H-589/09 Ortopedia Sim 

16 2009 Sangue H-760/09 Neurologia Sim 

17 2009 Sangue H-1695/09 Hematologia Sim 

18 2009 Sangue H-2746/09 Sorocabano Sim 

19 2010 Sangue H-509-10/10 Nefrologia Sim 

20 2010 Sangue H-3566-7/10 Pronto-socorro Sim 

21 2010 Sangue H-5222-3/10 Pronto-socorro Sim 

22 2010 Sangue H-5834-5/10 Gastro-cirurgia Sim 

23 2010 Sangue H-7060/10 Pneumologia Sim 

24 2011 Sangue H-102/11 UTI Central Sim 

25 2011 Sangue H-745/801/11 Pediatria Sim 

26 2011 Sangue H-991-1/11 Cardiologia Clínica Sim 

27 2011 Sangue H-1406/11 UTI Pronto-socorro Sim 

28 2011 Sangue H-2041/11 UTI Central Sim 

29 2011 Sangue 
H-2061-
1,2/11 

UTI Berçário Sim 

30 2011 Sangue H-2356-7/11 Gastro cirurgia Sim 

31 2010 Sangue H-2456-57/10 Pediatria Sim 

32 2011 Sangue H-2971/11 Hematologia Sim 

33 2011 Sangue H-3238/11 UTI Central Sim 

34 2011 Sangue H-3701-2/11 UTI Central Sim 

35 2011 Sangue H-3799/11 Nefrologia Sim 

36 2011 Sangue 
H-4302-
3,4/11 

UTI Central Sim 

37 2011 Sangue H-4496-97/11 UTI Central Sim 

38 2011 Sangue H-4689-90/11 Clínica Médica Sim 

39 2011 Sangue H-4762/11 Neurologia Sim 

40 2011 Sangue H-4888-89/11 UTI Central Sim 

41 2011 Sangue H-5050/11 Gastro clínica Sim 

42 2011 Sangue H-5430-31/11 UTI Central Sim 

43 2011 Sangue H-6401-00/11 UTI Central Sim 
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44 2011 Sangue H-6777/11 UTI Central Sim 

45 2011 Sangue H-6950/11 UTI Central Sim 

46 2011 Sangue H-7545/11 Hematologia Sim 

47 2011 Sangue H-7635/11 Nefrologia Sim 

48 2012 Sangue H-3609/12 Cirurgia Cardíaca Sim 

49 2012 Sangue H-3804-5/12 Gastro cirurgia Sim 

50 2012 Sangue H-8343/12 Clínica Médica Sim 

51 2012 Sangue H-98296/12 UTI Sim 

52 2012 Sangue H-110806/12 UTI Adulto Sim 

53 2012 Sangue H-137737/12 Pronto-socorro Sim 

54 2012 Sangue H-138356/12 UTI Pediátrica Sim 

55 2012 Sangue H-147465/12 UTI Pronto-socorro Sim 

56 2012 Sangue H-146066/12 UTI Pronto-socorro Sim 

57 2012 Sangue H-187502/12 UTI Pronto-socorro Sim 

58 2012 Sangue H-219030/12 UTI Pronto-socorro Sim 

59 2012 Sangue H-185152/12 UTI Pronto-socorro Sim 

60 2013 Sangue H-245635/13 Moléstias infecciosas Sim 

61 2013 Sangue H-249348/13 Clínica Médica Sim 

62 2013 Sangue H-253169/13 Pediatria Sim 

63 2013 Sangue H-253304/13 Gastro cirurgia Sim 

64 2013 Sangue H-256243/13 UTI Pronto-socorro Sim 

65 2013 Sangue H-257146/13 UTI Pronto-socorro Sim 

66 2013 Sangue H-273386/13 Gastro cirurgia Sim 

67 2013 Sangue H-280160/13 Clínica Médica Sim 

68 2013 Sangue H-302383/13 Neurologia Sim 

69 2013 Sangue H-310251/13 Clínica Médica Sim 

70 2013 Sangue H-323515/13 Gastro cirurgia Sim 

71 2013 Sangue H-340287/13 Pronto-socorro Sim 

72 2013 Sangue H-341258/13 UTI Pronto-socorro Sim 

73 2013 Sangue H-353581/13 Pediatria Sim 

74 2013 Sangue H-357898/13 Clínica Médica Sim 

75 2013 Sangue H-370308/13 Clínica Médica Sim 

76 2013 Sangue H-393534/13 UTI Pronto-socorro Sim 

77 2013 Sangue H-418977/13 Clínica Médica Sim 

78 2013 Sangue H-429865/13 UTI Adulto Sim 

79 2013 Sangue H-458368/13 Clínica Médica Sim 

80 2013 Sangue H-447613/13 UTI Neonatal Sim 

81 2013 Sangue H-477334/13 Clínica Médica Sim 

82 2013 Sangue L-401956/13 UTI Pronto-socorro Sim 

83 2013 Sangue H-495148/13 UTI Pronto-socorro Sim 

84 2013 Sangue H-502413/13 UTI Pronto-socorro Sim 

85 2013 Sangue H-543336/13 Pediatria Sim 

86 2013 Sangue H-558912/13 UTI Pronto-socorro Sim 

87 2013 Sangue H-569263/13 UTI Pronto-socorro Sim 

88 2013 Sangue H-587201/13 Não informado Sim 

89 2013 Sangue H-591809/13 Não informado Sim 

90 2013 Sangue H-606785/13 Clínica Médica Sim 

91 2013 Sangue H-594593/13 Não informado Sim 

92 2013 Sangue H-596674/13 UTI Pronto-socorro Sim 
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93 2014 Sangue H-652230/14 Clínica Médica Sim 

94 2014 Sangue H-652238/14 Clínica Médica Sim 

95 2014 Sangue H-658011/14 Clínica Médica Sim 

96 2014 Sangue H-660079/14 Clínica Médica Sim 

97 2014 Sangue H-661487/14 Clínica Médica Sim 

98 2014 Sangue H-672164/14 UTI Pronto-socorro Sim 

99 2014 Sangue H-673893/14 Ginecologia Sim 

100 2014 Sangue H-688086/14 Cirurgia Vascular Sim 

101 2014 Sangue H-688286/14 Ginecologia Sim 

102 2014 Sangue H-706108/14 Clínica Médica Sim 

103 2014 Sangue H-706727/14 UTI Pronto-socorro Sim 

104 2014 Sangue H-712912/14 UTI Pronto-socorro Sim 

105 2014 Sangue H-716451/14 UTI Pronto-socorro Sim 

106 2014 Sangue H-731723/14 UTI Pronto-socorro Sim 

107 2014 Sangue H-756010/14 Não informado Sim 

108 2014 Sangue H-749965/14 Não informado Sim 

109 2014 Sangue H-736850/14 Não informado Sim 

110 2014 Sangue H-737599/14 UTI Pronto-socorro Sim 

111 2014 Sangue H-760326/14 UTI Pediátrica Sim 

112 2014 Sangue H-764404/14 Não informado Sim 

113 2014 Sangue H-774519/14 Neurologia Sim 

114 2014 Sangue H-767945/14 Urologia Sim 

115 2014 Sangue H-766868/14 UTI Pronto-socorro Sim 

116 2014 Sangue H-782338/14 UTI Pronto-socorro Sim 

117 2014 Sangue H-785795/14 UTI Pediátrica Sim 

118 2014 Sangue H-784134/14 Pronto-socorro Sim 

119 2014 Sangue H-792533/14 Neurologia Sim 

120 2014 Sangue H-793890/14 Clínica Médica Sim 

121 2014 Sangue H-795484/14 Pediatria Sim 

122 2014 Sangue H-836828/14 Pronto-socorro Sim 

123 2014 Sangue H-852238/14 Clínica Médica Sim 

124 2014 Sangue H-853845/14 PS Sim 

125 2014 Sangue H-858434/14 Pediatria Sim 

126 2014 Sangue H-860486/14 Pediatria Sim 

127 2014 Sangue H-900139/14 Pediatria Sim 

128 2014 Sangue H-723729/14 Não informado Sim 

129 2014 Sangue H-933478/14 UTI Pronto-socorro Sim 

130 2014 Sangue H-955442/14 UTI Pronto-socorro Sim 

131 2009 Sangue H-2864/09 Gastro cirurgia Sim 

132 2009 Sangue H-234-35/09 Neurologia Sim 

133 2009 Sangue H-688-89/09 Neurologia Sim 

134 2009 Sangue H-723-24/09 Neurocirurgia Sim 

 

 


