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1 – INTRODUÇÃO 

Infecções da corrente sanguínea estão entre as principais causas de morte entre 

pacientes hospitalizados (RENAUD & BRUN-BUISSON, 2001). O amplo uso de 

antimicrobianos em pacientes extremamente doentes tem aumentado a freqüência de 

infecções graves causadas por patógenos multirresistentes (JONES & PFALLER, 

1998). Dessa forma, a incidência global de bacteremia hospitalar tem aumentado, 

como também tem sido observada uma mudança na distribuição dos microrganismos 

mais isolados no ambiente hospitalar (DIEKEMA et al., 2000; SADER et al., 1999; 

SADER et al., 2002). 

De acordo com os dados do programa SENTRY, o Staphylococcus aureus foi o 

agente mais freqüentemente isolado de infecções de corrente sanguínea e de 

pele/tecidos moles em pacientes hospitalizados na América Latina (SADER et al., 

2002). Além disso, este patógeno também ocupa o segundo lugar como agente 

causador de pneumonias em pacientes hospitalizados nos centros médicos desta 

região avaliados por este mesmo programa de vigilância (GALES et al. 2002a). 

Somando-se a isso, os bacilos Gram-negativos continuam a ser responsáveis por uma 

grande parcela de infecções em países latino-americanos. Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa representam importantes patógenos hospitalares, sendo 

isolados em 17,2 % e 6,5% das infecções de corrente sangüínea, respectivamente 

(SADER et al., 1998; DIEKEMA et al., 1999; SADER et al., 2003).  

Um dado comum, observado nestas três espécies é a freqüência de isolamento, 

a aquisição de mecanismos de resistência e a disseminação de cepas multirresistentes 

no ambiente hospitalar. Diante do isolamento de amostras bacterianas multirresistentes 

e com o objetivo de acionar medidas de controle, que evitem a disseminação destas 
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cepas no ambiente hospitalar, torna-se importante estabelecer uma possível relação 

epidemiológica entre estas amostras através do uso de técnicas moleculares. 

A tipagem molecular de microrganismos realizada pela da técnica do "Pulsed 

Field Gel Electrophoresis" (PFGE) é considerada o padrão-ouro para tipagem 

molecular de amostras de Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas 

aeruginosa, por permitir a separação de moléculas de DNA de até duas megabases. 

Esta técnica tem sido utilizada por profissionais da área da saúde como uma 

importante ferramenta epidemiológica para o estudo de diversos problemas envolvendo 

doenças infecciosas, como: (1) a investigação de surtos hospitalares causados por 

microrganismos, normalmente multirresistentes aos antibióticos (PFALLER, 1999); (2) a 

avaliação da disseminação intra e inter-hospitalar de patógenos; (3) a distinção entre 

infecção e colonização e (4) diferenciação entre falha terapêutica e reinfecção.  

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem utilizado a tipagem 

molecular pela técnica do PFGE como uma ferramenta indispensável na orientação de 

medidas adequadas para o controle da disseminação de microrganismos hospitalares, 

seja na implementação de medidas de barreira, como, na reavaliação da política do 

uso de antimicrobianos (PFALLER et al., 2001). 

  

1.1 - Agentes etiológicos 

1.1.1 - Staphylococcus aureus 

O gênero Staphylococcus atualmente é composto de 33 espécies, 17 das quais 

podem ser isoladas de amostras biológicas humanas (KONEMAN, 2001). 
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Staphylococcus aureus subesp. aureus é o patógeno mais importante pertencente a 

este gênero (KLOSS, 1997;COHEN, 1986).  

S. aureus são cocos Gram-positivos, medindo de 0,5 a 1 µm de diâmetro, 

podem apresentar-se isolados, aos pares, em cadeias curtas ou em grupos. 

Macroscopicamente, suas colônias, em meio sólido, apresentam de 1 a 2 mm de 

diâmetro após 24 horas de incubação a 35oC, ou de 3 a 8 mm após 72 horas de 

incubação à temperatura de 34 a 37oC.  

As colônias são usualmente lisas e algo convexa com a borda contínua. 

Algumas colônias de S. aureus podem ter pigmento amarelo ou amarelo-alaranjado, 

enquanto outras podem produzir colônias esbranquiçadas ou acinzentadas. Estas 

últimas amostras podem ser similares a estreptococos do grupo D e enterococos 

(catalase-negativos). A produção de pigmento por S. aureus pode ser mais 

pronunciada após incubação à temperatura ambiente. Algumas cepas de S. aureus 

podem apresentar uma zona de β-hemólise difusa ao redor das colônias que pode ser 

evidenciada após incubação prolongada. 

O teste da catalase é importante para se distinguir entre estreptococos 

(catalase-negativos) e estafilococos, que são catalase positivos. S. aureus pode ser 

identificado pela prova da coagulase, pois a maioria das amostras possui uma 

coagulase unida ou “fator de agregação” na superfície da parede celular. Este fator 

reage diretamente com o fibrinogênio presente no plasma e produz rápida aglutinação 

das células bacterianas (COHEN, 1986). Os testes mais recentes de aglutinação em 

látex incorporam anticorpos monoclonais para os sorotipos 5 e 8 do polissacarídeo 

capsular, diminuindo assim, a probabilidade de resultados falso-negativos (VAN 

GRIETHUYSEN et al., 2001). 
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A confirmação da identificação da espécie S. aureus incluem a prova da 

desoxirribonuclease, a da endonuclease termoestável e da fermentação do manitol. S. 

aureus produz DNAse e endonuclease termoestável que hidrolisam o ácido nucléico. 

Após a semeadura e incubação de colônias de S. aureus em meio com o corante azul-

de-toluidina O, o meio abaixo e ao redor da colônia torna-se de azul intenso a rosa, 

indicando, assim, a hidrólise do DNA. Para a prova da endonuclease termoestável, as 

cepas de S. aureus formam uma zona rosada. 

A prova de fermentação do manitol é utilizada para detecção de S. aureus em 

alguns espécimes clínicos, especialmente para detecção de portadores nasais. Devido 

à alta concentração de sais no meio de ágar sais-manitol, o crescimento de outros 

microrganismos é inibido, isolando seletivamente os estafilococos. A detecção de S. 

aureus pode ser verificada pela presença de um halo amarelado ao redor das colônias, 

indicando, assim, a produção de ácido a partir do manitol. 

O S. aureus é um membro da microbiota humana e 10 a 20% dos indivíduos 

saudáveis são colonizados por essa bactéria. Porém, amplas variações na prevalência 

do estado de portador têm sido reportadas. A colonização assintomática de seres 

humanos por S. aureus é mais comum que a infecção. A colonização da nasofaringe, 

períneo, ou pele, principalmente após a quebra de barreira cutânea, pode ocorrer logo 

após o nascimento e persistir durante a vida, aumentando assim a chance de uma 

possível infecção (WALDVOGEL, 2000). Familiares podem se tornar colonizados após 

contato direto com pacientes previamente colonizados. Este patógeno apresenta 

grande facilidade em se disseminar no ambiente intra e inter-hospitalar, em parte, 

devido à facilidade desta bactéria em sobreviver no meio ambiente e, freqüentemente, 

colonizar profissionais de saúde. 
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De acordo com informações recentes geradas pelo programa SENTRY de 

Vigilância de Resistência Bacteriana, S. aureus foi o patógeno mais freqüentemente 

isolado de infecções de corrente sanguínea, trato respiratório inferior, pele e tecidos 

moles em centros médicos localizados nos Estados Unidos e Canadá (DIEKEMA et al., 

2002; HOBAN et al., 2003; RENNIE et al., 2003).  

O surgimento e a disseminação de cocos gram-positivos resistentes têm 

representado um grande problema não apenas nos Estados Unidos e na Europa, como 

também na América Latina e no Brasil (VOSS et al., 1994; JONES et al., 1995; 

PFALLER, 1999). Sader e colaboradores (2003) reportaram o Staphylococcus aureus 

como o principal agente etiológico das infecções de corrente sanguínea, sendo 

responsável por 21,3% destas infecções em seis países da América Latina. As taxas 

de resistência de S. aureus à oxacilina reportadas foram de 30,6% para América Latina 

e de 30,9% para o Brasil. Considerada uma das principais causas de infecções 

hospitalares e comunitárias (SADER et al., 2003), S. aureus pode causar diversos 

processos infecciosos que variam desde infecções cutâneas relativamente benignas 

até infecções sistêmicas potencialmente fatais (KONEMAN et al., 2001). 

 

1.1.2 - Escherichia coli 

O gênero Escherichia é composto por cinco espécies bacterianas: Escherichia 

blattae, Escherichia coli, Escherichia fergusonnii, Escherichia hermannii e Escherichia 

vulneris. Dentre as cinco espécies, E. coli é a mais comumente isolada em espécimes 

humanos. Ela faz parte da microbiota intestinal de indivíduos sadios, no entanto certas 

linhagens podem causar infecções intestinais e extraintestinais em indivíduos sadios e 
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imunocomprometidos. As infecções do trato urinário, bacteremias, meningites em 

neonatos e doenças diarréicas são as síndromes clínicas mais comuns causadas por 

E. coli. (BOOP et al., 2003). Porém, este patógeno já foi associado a doenças 

infecciosas envolvendo todos os tecidos e sistemas orgânicos humanos (FARMER, 

2003; KONEMAN, 2001). 

As bactérias do gênero Escherichia encontram-se amplamente distribuídas na 

natureza. Foram isoladas no solo, em vegetais, na água, em fezes humanas e de 

animais, pois são colonizadoras habituais do trato intestinal de seres humanos e 

animais (KONEMAN 2001). 

Os isolados clínicos de E. coli apresentam-se sobre a superfície do ágar sangue 

como colônias sobrelevadas, com diâmetros de 2 a 3 mm, opacas, de aspecto mucóide 

e com coloração acinzentada. Pela coloração de Gram, são visualizadas como bacilos 

Gram-negativos isolados, aos pares ou em cadeias curtas (SHIGEI, 1992). São 

bactérias encapsuladas, com 0,5 a 2 µm de diâmetro e 2 a 4 µm de comprimento, não 

esporuladas, com motilidade variável e anaeróbia facultativas. Caracterizam-se 

também por não utilizarem o citrato como única fonte de carbono e por fermentarem a 

glicose, sendo por isso denominada fermentadoras. Com exceção da prova da catalase 

que é positiva, os isolados de E.coli apresentam reações de oxidase, H2S e Voges-

Proskauer negativas. Os isolados clínicos de E. coli apresentam bom crescimento em 

ágar MacConkey; porém, não são capazes de crescer em meios contendo cianeto de 

potássio (KONEMAN, 2001; FARMER, 2003). 

As infecções por bacilos Gram-negativos adquiridos no ambiente hospitalar 

começaram a ser descrito nas décadas de 50 e 60. Nas décadas seguintes, o grau de 

resistência bacteriana em isolados de Escherichia coli foi aumentando à medida que 
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novos antimicrobianos foram introduzidos na prática clínica. A partir da década de 80, a 

produção de betalactamase de espectro ampliado (ESBL) tornou-se o principal 

mecanismo de resistência às cefalosporinas de amplo espectro entre as amostras de 

E. coli. 

Segundo dados do programa SENTRY de Vigilância de Resistência Bacteriana, 

Escherichia coli é um dos principais bacilos Gram-negativos isolados em espécimes 

clínicos, sendo o principal patógeno associado a infecções do trato urinário (GALES et 

al., 2002b); e o segundo principal causador de infecções de corrente sanguínea sendo 

responsável por aproximadamente 17% destas infecções (SADER et al., 2002). As 

infecções do trato urinário (ITUs) representam, em alguns hospitais, a causa mais 

importante de infecções nosocomiais. De acordo com dados do programa NISS 

(National Nosocomial Infection Surveillance), aproximadamente 35% das infecções 

hospitalares nos Estados Unidos são ITU (NNIS, 2003b). Na América Latina, dados do 

programa de vigilância SENTRY, coletados entre 1997 a 1999, demonstraram que E. 

coli foi o patógeno mais frequentemente isolado das ITUs nos centros médicos 

participantes, correspondendo a 57,1% dos isolados (GALES et al., 2002b). 

Em países latino-americanos, E. coli apresenta taxa de resistência em torno de 

8,6% para as cefalosporinas (SADER et al., 2002). Esta espécie bacteriana, 

principalmente, cepas produtoras de ESBL, tem sido responsabilizada como agente 

causal de vários surtos hospitalares (MURRAY et al., 2003).  
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1.1.3 – Pseudomonas aeruginosa 

A família Pseudomonadaceae engloba microrganismos do gênero 

Pseudomonas e também de outros gêneros relacionados que eram anteriormente 

classificados como pertencentes ao gênero Pseudomonas (Palleroni, 1984). Dois 

esquemas para a classificação de microrganismos que pertencem à família 

Pseudomonadaceae foram desenvolvidos. O primeiro esquema foi proposto por 

Palleroni (1984) e baseia-se em estudos genéticos de homologia do RNA ribossomal e 

do DNA, classificando os microrganismos em cinco grupos. O segundo esquema, 

proposto por Gillardi (1991), é baseado em características fenotípicas e divide os 

microrganismos em sete grandes grupos: P. fluorescens, P. stutzeri, P. alcaligenes, P. 

pseudomallei, P. acidovorans, P. facili-delafieldii e P. diminuta. Neste último esquema, 

P. aeruginosa pertence ao grupo P. fluorescens equivalente ao grupo I do primeiro 

esquema. 

Embora a maioria dos membros da família Pseudomonadaceae tenha sido 

originariamente classificado no gênero Pseudomonas, atualmente sabe-se que cada 

um dos cinco grupos de RNA ribossômico da classificação de Palleroni representa 

gêneros distintos. Somente os membros do grupo I permanecem pertencentes ao 

gênero Pseudomonas. 

P. aeruginosa é um bacilo Gram-negativo com aproximadamente 0,5 a 0,8 

µm de comprimento e 1,5 a 3,0 µm de largura. É uma espécie estritamente aeróbia, 

que não forma esporos e sua mobilidade se deve à presença de um único flagelo polar. 

As amostras clínicas de P. aeruginosa crescem em temperaturas que variam de 5°C a 

42°C, sendo 37°C considerada a temperatura ideal para crescimento (KISKA & 

GILLIGAN, 2003). É caracterizada como um organismo metabolicamente versátil, 
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capaz de crescer em meios de cultura constituídos apenas de sais minerais, glicose e 

ágar. A maioria das colônias de P. aeruginosa pode ser identificada por sua aparência 

no meio de cultura, pois possuem pigmentação verde-azulada, resultado da produção 

de piocianinas, e odor de frutas características. Porém, as colônias podem apresentar 

morfologia variada, desde colônias planas, difusas, característica da maioria dos 

isolados clínicos, até colônias bem diminutas (BARTH & PITT, 1998; KISKA & 

GILLIGAN, 2003). 

A confirmação da identificação da espécie P. aeruginosa pode ser realizada 

pela oxidação da glicose e xilose em meio basal, produção de oxidase, produção de 

arginina dehidrolase, crescimento a 42°C em caldo de “Brain Heat Infusion” (BHI), 

redução de nitrato em nitrito e inabilidade de utilizar a maltose em meio de amônia com 

sais e açúcares (HUGH & LEIFSON, 1953; KISKA & GILLIGAN, 2003). 

Considerando que a P. aeruginosa é uma bactéria ubiqüitária, ela raramente 

é causa de infecções comunitárias em indivíduos saudáveis. No entanto, em ambientes 

hospitalares esta bactéria se torna um agente infeccioso significante, principalmente 

em pacientes predispostos, como, por exemplo, pacientes que sofreram queimaduras 

ou apresentam algum tipo de imunossupressão. O que reforça este conceito, é o fato 

que a P. aeruginosa pode ser encontrada em apenas 10% das fezes de indivíduos 

normais, enquanto que este número aumenta significativamente em pacientes 

hospitalizados (YOUNG, 1977; STOODLEY & THOM, 1970). Este aumento pode ser 

devido à ingestão de dietas contaminadas e/ou facilitado pelo uso de antibióticos 

(KOMINOS et al, 1972). 

Quase todos os equipamentos e utensílios hospitalares podem servir de 

reservatórios para a P. aeruginosa, incluindo os fluídos de administração intravenosa, 
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soluções oftálmicas e desinfetantes, entre outros. (AYLIFFE et al., 1965; BECK-SAGUE 

et al.,1994; SWADDIWUDHIPONG et al.,1995).  

A utilização de dispositivos respiratórios, como inaladores, circuitos 

utilizados para ventilação mecânica também têm sido descritos como importantes 

reservatórios destes patógenos facilitando a permanência e a disseminação intra-

hospitalar destes microrganismos. (NEU et al., 1983; POLLACK, 2000). As mãos dos 

profissionais de saúde também representam uma importante participação na 

disseminação deste patógeno no ambiente hospitalar, pois servem como um elo de 

ligação entre o ambiente animado e o inanimado (WIDMER et al., 1993 e 

MOOLENAAR et al., 2000). 

 Nos Estados Unidos, a Pseudomonas aeruginosa é o segundo patógeno 

responsável por pneumonias hospitalares segundo dados reportados pelo National 

Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) System do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) coletados entre 1986 e 1998. Ainda segundo esses dados, P. 

aeruginosa é a terceira causa mais comum de infecções urinárias, a quarta causa de 

infecção de sítio cirúrgico e o sétimo patógeno mais freqüentemente isolado em 

corrente sangüínea (NNIS, 2003a). 

 Na América Latina, segundo dados do Programa SENTRY de Vigilância 

de Resistência Bacteriana, a P. aeruginosa foi a causa mais freqüente de infecções do 

trato respiratório, a terceira causa mais freqüente de infecções urinárias e infecções de 

ferida cirúrgica e o quinto patógeno mais comum em infecções da corrente sangüínea 

no período de 1997 a 2000 (SADER et al., 2002; GALES et al., 2002a ; 2002b).  

Entre 70.067 amostras clínicas obtidas de paciente internados em 

hospitais da Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina, no período de 
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1997 a 1999, 6.631 amostras foram identificadas como P. aeruginosa, segundo 

dados do programa SENTRY. A prevalência de infecções por P. aeruginosa foi 

maior na América Latina (11,4%) e Ásia (11,4%) quando comparada à Europa 

(9,3%), aos Estados Unidos (8,7%) e ao Canadá (8,6%). O trato respiratório foi o 

sítio que apresentou a maior prevalência de infecção por P. aeruginosa (GALES et 

al., 2001b).  

P. aeruginosa é o principal agente entre os bacilos Gram-negativos não-

fermentadores e representa o quarto agente etiológico mais comumente isolado de 

corrente sangüínea na América Latina, apresentando taxas de resistência para 

carbapenem e cefalosporinas em torno de 12,2% e 17,8%, respectivamente (SADER et 

al., 2002). Amostras de P. aeruginosa são freqüentemente isoladas em unidades 

pediátricas e em unidades de terapia intensiva (UTI), sendo o agente etiológico mais 

comum das infecções pulmonares em pacientes com fibrose cística (PITT, 1988). 

 

1.2- Importância da tipagem de microrganismos no controle da infecção 

hospitalar 

A tipagem molecular é uma caracterização mais detalhada do microrganismo, 

que utiliza técnicas de biologia molecular para evidenciar uma possível relação 

genética entre os isolados clínicos de uma mesma espécie. As investigações 

epidemiológicas das infecções hospitalares têm tornado-se bem mais efetivas devido 

ao aprimoramento de diversos métodos de tipagem. É importante que a tipagem de 

patógenos hospitalares seja somente realizada quando há objetivos epidemiológicos 

bem definidos. Além disto, devido à variabilidade que praticamente qualquer método 
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pode apresentar, uma comparação entre duas ou mais amostras deve ser 

preferencialmente feita quando os procedimentos de tipagem são realizados sob 

condições idênticas. 

Em estudos de tipagem, entende-se por isolado clínico qualquer 

microrganismo e por cepa o microrganismo já caracterizado pelos métodos de tipagem. 

Um mesmo clone caracteriza cepas de uma mesma espécie que possuem as mesmas 

características genéticas (SADER et al., 1995; OLIVE & BEAN, 1999; PFALLER et al., 

2001). 

Os resultados dos métodos de tipagem devem ser avaliados de acordo com os 

dados epidemiológicos disponíveis, ou comparados com os resultados proporcionados 

por outras metodologias. Vários critérios têm sido utilizados na avaliação de métodos 

de tipagem, como tipabilidade, reprodutibilidade, poder discriminatório, facilidade de 

interpretação dos resultados e de realização da técnica. A tipabilidade avalia a 

capacidade do método proporcionar resultados bem definidos para cada isolado clínico. 

A reprodutibilidade refere-se à habilidade da técnica proporcionar resultados idênticos, 

quando o mesmo isolado é avaliado repetidamente. E por fim, o poder discriminatório 

refere-se à capacidade da técnica em diferenciar isolados clínicos não semelhantes 

(cepas diferentes). Idealmente, cada cepa deveria ser detectada como uma entidade 

única. Na prática, a técnica é considerada estatisticamente útil quando a cepa mais 

comum representa menos que 5% do total da população estudada (HUNTER, 1990; 

GRUNDMANN et al., 1995; SADER et al., 1995). 

A necessidade de avaliar a relação genética entre isolados clínicos de uma 

mesma espécie é muito importante na investigação de surtos de infecção, 

principalmente quando o surto se deve a um microrganismo resistente aos 
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antimicrobianos utilizados na prática clínica. Nestes casos, o objetivo é determinar se 

está ocorrendo uma disseminação clonal no ambiente onde foi isolado o 

microrganismo, identificando a fonte e/ou mecanismo comum de infecção. 

Quando amostras relacionadas a um determinado surto são tipadas, não é 

suficiente mostrar que elas apresentam marcadores epidemiológicos idênticos. Para 

que as conclusões epidemiológicas sejam válidas, é importante demonstrar que as 

cepas coletadas de pacientes não relacionados epidemiologicamente com o surto 

diferem das cepas associadas ao surto (SADER et al., 1995). 

Os resultados das técnicas de tipagem molecular utilizadas como ferramentas no 

estudo da epidemiologia hospitalar podem auxiliar na implementação das medidas de 

controle a serem instituídas. Quando a investigação epidemiológica de um surto 

demonstra a presença de cepas que apresentam padrão ou perfis moleculares 

idênticos ou semelhantes, caracterizando, assim, a disseminação de um único clone, 

sugere-se que medidas de barreira sejam implementadas como medida de controle 

pelo serviço de controle de infecção hospitalar. Contudo, quando uma grande 

variabilidade genética entre as cepas é observada por meio das técnicas de tipagem 

molecular caracterizando, assim a presença de clones diferentes, sugere-se que estes 

clones possam ter sido selecionados por pressão seletiva do uso de antimicrobianos. 

Desta maneira, sugere-se a reavaliação da política de uso de antimicrobianos, com a 

seleção de outros agentes, reeducação dos profissionais e otimização do uso de 

antimicrobianos. 

Programas de vigilância epidemiológica também requerem o monitoramento 

da disseminação de clones epidêmicos e/ou endêmicos, pois o acompanhamento e a 

avaliação do comportamento de determinadas cepas dentro de uma população ao 
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longo do tempo pode auxiliar na implementação de estratégias que controlem, 

determinem ou ao menos monitorem a evolução de cepas bacterianas de importância 

clínica e o aparecimento de novas infecções (PFALLER et al., 2001; GALES et al., 

2001b). Recentemente, Jones e colaboradores (2004) sugeriram que Programas de 

vigilância implementem técnicas de tipagem molecular para avaliar o papel da 

disseminação de clones epidêmicos nas taxas globais de resistência bacteriana. Assim 

sendo, a caracterização de cepas bacterianas usando técnicas de tipagem molecular 

pode ajudar: (a) na avaliação de surtos hospitalares causados por algum 

microrganismo; (b) na detecção de disseminação local, regional e global de clones 

epidêmicos e endêmicos, geralmente de bactérias resistentes aos antimicrobianos e (c) 

na distinção entre reinfecção e recaída (STRUELENS et al., 1993a; SADER et al., 

1995; PFALLER et al., 2001). 

 

1.3 - Métodos de Tipagem epidemiológica 

Vários métodos de tipagem epidemiológica têm sido utilizados na avaliação 

de patógenos hospitalares. Existem os métodos tradicionais (fenotípicos) e os 

métodos mais avançados (genotípicos) que empregam técnicas moleculares. 

 

1.3.1 - Métodos fenotípicos de tipagem de microrganismos 

Vários métodos fenotípicos como: antibiograma, perfil bioquímico, sorotipagem, 

piocinotipagem e fagotipagem têm sido empregados freqüentemente na avaliação de 

infecções hospitalares (ABER & MACKEL, 1981; PITT, 1988; TENOVER et al., 1994). 

Alguns destes métodos têm sido empregados por estarem facilmente disponíveis 
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como, por exemplo, o antibiograma. Outros, porém como a fagotipagem, são 

trabalhosos. Além disso, a principal limitação destes métodos é a capacidade que 

todos os microganismos possuem de alterar imprevisivelmente a expressão de um 

determinado gene; portanto, pode não existir correlação entre o genótipo e o fenótipo, e 

genótipos diferentes podem apresentar o mesmo fenótipo. 

 

1.3.1.1- Perfil bioquímico ou biotipagem 

Por intermédio de reações bioquímicas pode ser identificado o gênero e a 

espécie de um microrganismo. Os testes bioquímicos foram desenvolvidos visando à 

identificação dos microrganismos em espécie, porém estes testes agregam um grande 

número de isolados em um único grupo, o que caracteriza a sua incapacidade de 

diferenciar microrganismos pertencentes a uma mesma espécie (MALLOY et al., 1983; 

SADER et al., 1993). A biotipagem caracteriza-se como um método barato e de baixo 

poder discriminatório, sendo útil quando revelam diferenças. (WU et al., 2004). Por 

outro lado, por estarem disponíveis em todos os laboratórios de microbiologia, as 

provas bioquímicas atípicas têm constituído um indício precoce na identificação de 

surtos (FERNANDES, 2001). Portanto, quando observadas em um grupo de 

microrganismos, deve-se comunicar o fato imediatamente ao serviço de controle de 

infecção hospitalar.  

 

1.3.1.2 - Perfil de sensibilidade a antimicrobianos 

 A determinação do perfil de sensibilidade a antimicrobianos (antibiograma) de 

cepas relacionadas e não relacionadas epidemiologicamente permitem que isolados 
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clínicos possam ser comparados. Esta técnica é bem padronizada, de fácil execução, 

produz resultados rápidos, apresenta baixo custo e está disponível em todos os 

laboratórios de microbiologia clínica, porém possui um baixo poder discriminatório, pois 

grande parte das bactérias de interesse epidemiológico é multirresistente 

(FERNANDES, 2001; NDIP et al., 2005).  

 Outro aspecto a ser considerado na utilização dessa técnica como um marcador 

epidemiológico é que a resistência antimicrobiana pode se desenvolver durante o 

tratamento ou no período em que o surto está sendo avaliado. Além disso, o 

antibiograma de um mesmo isolado pode se modificar devido à aquisição ou perda de 

plasmídios de resistência. Dessa maneira, amostras consideradas idênticas por outros 

métodos de tipagem podem apresentar antibiogramas distintos (MULLIGAN & ARBEIT, 

1991; SADER et al., 1993). O grande valor epidemiológico do antibiograma é a sua 

utilização como método de triagem para realização de testes mais sofisticados. 

 

1.3.1.3 - Fagotipagem 

 A fagotipagem é baseada na suscetibilidade da amostra bacteriana à lise por um 

conjunto de fagos padronizados. Por muito tempo, a fogotipagem foi o método de 

escolha para diferenciação de cepas de Staphylococcus aureus (MENDES & SADER, 

1997). No entanto, devido à baixa reprodutibilidade do sistema e à demanda técnica 

para a sua realização, além da alta proporção de cepas não-tipáveis, a fogotipagem 

esta sendo suplantada pelos métodos genotípicos (KITAI et al., 2005).  

 



                                                                                                                     Introdução 

 

17 

1.3.1.4 - Sorotipagem 

Este teste se baseia na detecção das diferenças antigênicas do polissacarídeo 

capsular através da utilização de anticorpos (PITT, 1998). Este método de tipagem não 

se aplica à maioria das espécies bacterianas devido ao baixo poder discriminatório, 

apesar de ser um método importante na tipagem de isolados de Salmonella spp., 

Shigella spp. e Streptococcus pneumoniae ( RODRIGUE et al., 1990; OLSEN et al., 

2001). 

 

1.3.2 - Métodos genotípicos de tipagem de microrganismos 

Devido a problemas em relação à tipabilidade, à reprodutibilidade e ao poder 

discriminatório dos métodos fenotípicos, diversos métodos genotípicos foram 

desenvolvidos nas últimas décadas. Como estes métodos avaliam o DNA bacteriano, 

tornaram-se mais reprodutivos e discriminatórios que os métodos baseados na 

apreciação das características fenotípicas (TENOVER, 1997).  

Os métodos genotípicos de tipagem molecular podem ser divididos em duas 

categorias: (1) métodos comparativos e (2) métodos para criação de um banco de 

dados. Os métodos comparativos são mais comumente utilizados na investigação de 

um surto. Nesta situação, o método de tipagem molecular é utilizado para comparar um 

número limitado de microrganismos, num período de tempo relativamente curto (dias 

ou semanas) e tem como finalidade identificar se há ou não uma relação clonal entre 

os isolados clínicos testados. O método que vem sendo utilizado para esta finalidade 

com maior freqüência tem sido a eletroforese em campo elétrico pulsado (“pulsed-field 

gel electroforesis” - PFGE).  
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Os métodos de tipagem para criação de um banco de dados são mais utilizados 

em programas de vigilância epidemiológica para monitorar a disseminação de clones 

endêmicos e epidêmicos nas diversas áreas geográficas. Nestes casos é feita a coleta 

e a caracterização de um grande número de microrganismos por um período de tempo 

longo (meses a anos) e todos esses microrganismos são tipados dentro de um mesmo 

sistema padronizado. Os resultados dos perfis moleculares são armazenados em um 

computador, que possui um “software” capaz de analisar e comparar o perfil de 

similaridade entre os microrganismos tipados (PFALLER et al., 1996). 

A avaliação do DNA plasmidial e do DNA cromossômico, após restrição 

enzimática são considerados métodos genotípicos de tipagem molecular com finalidade 

epidemiológica. 

 

1.3.2.1 - Análise do DNA plasmidial 

A análise de plasmídios bacterianos foi à primeira técnica molecular utilizada 

para investigação epidemiológica (SADOWSKI et al., 1979). Esta técnica consiste na 

extração de plasmídios com a posterior separação destes por eletroforese em gel de 

agarose (RANKIN et al., 1995; LING et al., 2000). É um método de simples execução e 

de fácil interpretação, mas possui diversas limitações, principalmente, aquelas 

inerentes ao fato dos plasmídios serem elementos extracromossômicos móveis, que 

podem ser espontaneamente perdidos ou adquiridos pelas bactérias (PFALLER, 1991; 

MASLOW et al., 1993). Conseqüentemente, isolados epidemiologicamente 

relacionados podem exibir diferentes perfis plasmidiais. A reprodutibilidade dos perfis 

gerados também é variável devido às três diferentes conformações espaciais 

(superespiralado, relaxado e linear) dos plasmídios, que possuem diferentes 
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velocidades de migração quando submetidos à eletroforese em gel de agarose. Além 

disso, isolados clínicos que não possuem plamídios são considerados não tipáveis 

(PLESIAT et al., 1988). Outra limitação é o número de plasmídios presentes nos 

isolados, um número pequeno de plasmídios dificulta a diferenciação entre esses. 

Tanto a reprodutibilidade como o poder discriminatório da análise do perfil plasmidial 

pode ser substancialmente melhorado realizando-se a restrição enzimática dos 

plasmídios. 

 

1.3.2.2 -  Análise do DNA cromossômico após restrição enzimática (REA) 

Nesta análise, o DNA cromossômico é submetido à digestão por endonucleases 

de restrição, que são enzimas que clivam o DNA em seqüências específicas. A ação 

das endonucleases origina fragmentos de DNA, os quais são separados por 

eletroforese. A distância migratória destes fragmentos mostra o polimorfismo do DNA 

(“Restriction Fragment Lenght Polymorphism – RFLP”), que pode ser específico para 

cada cepa. Após a eletroforese, os padrões específicos produzidos pelos diversos 

fragmentos podem ser comparados com os padrões de outros isolados. A análise 

consistente dos resultados produzidos por esta técnica é difícil, pois vários fragmentos 

podem se sobrepor. 

 

1.3.2.3- Análise do DNA cromossômico por hibridização com sonda de ácido 

nucléico (“Southern blotting”) 

O DNA cromossômico, após digestão com enzimas de restrição de elevada 

freqüência de corte (REA), resulta em uma série de fragmentos de diferentes tamanhos 
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que formam os polimorfismos dos fragmentos de restrição. Esse polimorfismo é de 

difícil interpretação devido ao grande número de fragmentos resultantes. No entanto, a 

visualização e interpretação destes polimorfismos podem ser facilitadas após a 

hibridização tipo “Southern”. Nesta técnica, os fragmentos separados por eletroforese 

são transferidos para uma membrana de nitrocelulose e hibridizadas com sondas de 

ácidos nucléicos específicas, marcadas com substâncias radioativas (FARAH , 2000; 

SOUTHERN, 1975). Hoje em dia, por exemplo, se dá preferência por técnicas de 

hibridização que não utilizem substâncias radioativas. 

 

1.3.2.4 - Ribotipagem Automatizada 

A técnica de ribotipagem foi descrita por Grimont & Grimont (1986) e tem 

como princípio avaliar o polimorfismo do DNA bacteriano na região onde está 

localizado o operon rrn, composto pelos genes 16S e 23S, que codificam o RNA 

ribossomal (rRNA) das bactérias. Estes genes são altamente conservados nas 

espécies bacterianas e permitem assim, que esta técnica seja aplicada com sucesso 

em vários estudos para diferenciar cepas bacterianas. Inicialmente, a ribotipagem foi 

descrita para ser utilizada com finalidades taxonômicas. Estudos posteriores (STULL et 

al., 1988) demonstraram a utilidade desta técnica para fins epidemiológicos e desde 

então, a ribotipagem se tornou uma das ferramentas mais conhecidas nos estudos de 

epidemiologia molecular. 

A ribotipagem vem sendo utilizada para um grande número de espécies 

bacterianas. No entanto, os perfis moleculares obtidos por esta técnica (ribotipos ou 

ribogrupos) podem apresentar características relativamente estáveis dentro de uma 

mesma espécie e com isto, bactérias não relacionadas epidemiologicamente podem 
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demonstrar padrões moleculares idênticas ou semelhantes (PFALLER et al., 1996; 

HOLLIS et al., 1999). Outra desvantagem da ribotipagem é que não pode ser utilizada 

para algumas bactérias, que possuem apenas um ou dois operons rrn, como, por 

exemplo, os gêneros Mycobacterium e Mycoplasma. 

A rapidez do processo, a automação, a facilidade na interpretação dos 

resultados e a possível padronização inter e intra-laboratorial dos resultados, têm 

elegido o sistema automatizado de ribotipagem (Riboprint, Qualicon®) como uma forte 

opção para ocupar a categoria de métodos de tipagem molecular para criação de 

bancos de dados, muito importantes em estudos epidemiológicos de longa duração 

(STRUELENS et al., 1998; HOLLIS et al., 1999; PFALLER et al., 2001). Entretanto, o 

alto custo do aparelho dificulta a sua ampla utilização. 

 

1.3.2.5 - Análise do DNA cromossômico pelo método de eletroforese em campo 

elétrico pulsado (“Pulsed-Field Gel Electrophoresis” – PFGE) 

O PFGE é uma das técnicas de tipagem molecular mais conhecida e 

utilizada, principalmente, pelo excelente poder discriminatório e pela aplicabilidade 

desta técnica à maioria das bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, apesar de 

alguns autores relatarem que a tipabilidade do PFGE pode não atingir 100% (SADER 

et al., 1993; ROMLING et al., 1994a; GRUNDMANN et al., 1995; ROMLING & 

TUMMLER, 2000; ROMLING et al, 1994b). Este fato pode ocorrer devido à 

degradação do DNA de algumas cepas bacterianas durante a eletroforese. 

Esse método, desenvolvido por Schwartz & Cantor (1984), baseia-se na 

digestão do DNA bacteriano com enzimas de restrição que reconhecem poucos sítios 
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ao longo do DNA cromossômico, com isso são gerados grandes fragmentos de DNA 

(10-800Kb) que não poderiam ser separados eficientemente por eletroforese 

convencional. No PFGE, a orientação do campo elétrico através do gel é modificada 

periodicamente (“pulsed”), permitindo que fragmentos de DNA da magnitude de até 

duas megabases sejam separados efetivamente por diferença de tamanho. 

Conseqüentemente, essa técnica permite a comparação do DNA cromossômico com 

perfis bem mais simples que aqueles gerados por enzimas de restrição de alta 

freqüência de corte. 

Muitas vantagens são atribuídas tornando a metodologia do PFGE uma 

técnica de referência para tipagem molecular, sendo utilizada com sucesso em estudos 

epidemiológicos e para traçar surtos hospitalares (SADER et al., 1993; LIVESLEY et 

al., 1998; D'AGATA et al., 2000). Porém, a principal limitação dessa técnica está no 

longo tempo necessário para obtenção dos resultados, sendo necessário até seis dias 

para obtenção de resultados pela técnica convencional. Por esta razão, o 

aprimoramento de protocolos rápidos de PFGE (24-72 horas) tem sido desenvolvido 

(MATUSHEK et al., 1996; GAUTON, 1997). 

 

1.3.2.6 - Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A PCR (reação em cadeia da polimerase) é considerada uma metodologia de 

fácil realização e pode ser realizada para um grupo pequeno ou grande de amostras 

bacterianas. Desde a sua descoberta na década de 1970, como uma estratégia de 

reduzir o trabalho envolvido no processo da síntese química dos genes (KLEPPE et al., 

1971), um grande número de variações da técnica têm sido descritas, tornando cada 

vez mais ampla a aplicabilidade da mesma. 
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Versalovic e colaboradores (1991) descreveram um método que utiliza a 

técnica PCR para tipagem molecular, baseando-se na amplificação de seqüências 

repetitivas (ou elementos repetitivos) do DNA bacteriano. Este método, conhecido 

como Rep-PCR possui como alvo dois grandes grupos de seqüências do DNA 

bacteriano: REP (“repetitive extragenic palindromic”) e ERIC (“enterobacterial repetitive 

intergenic concensus”). As seqüências REP são descritas em numerosas bactérias e 

por serem seqüências conservadas, permitem que esta técnica seja utilizada com 

diferentes finalidades. A seqüência ERIC vem sendo muito utilizada para tipagem 

molecular (GILLINGS & HOLLEY, 1997). Esta última é uma seqüência com 126 pares 

de bases e caracteriza-se por ser altamente conservada e localizada nas regiões 

extragênicas do DNA bacteriano (VERSALOVIC et al., 1991; OLIVE & BEAN, 1999). 

Porém, os critérios para interpretação dos resultados ainda não estão bem 

estabelecidos, apesar de alguns estudos demonstrarem boa correlação entre os 

resultados obtidos por este método com aqueles obtidos por PFGE (GRUNDMANN et 

al., 1995; LIU & WU, 1997; OLIVE & BEAN, 1999). 

 

1.3.2.7 – Seqüenciamento  

É um método de genotipagem baseado na amplificação por PCR de sete lócus 

do DNA cromossômico de bactérias (MAIDEN et al., 1998; SPRATT, 1999). Em cada 

lócus, um gene conhecido ocorre num determinado número de alelos dentro daquele 

lócus e, o número de alelos varia de acordo com a linhagem (MAIDEN et al., 1998). 

Cada produto da PCR (cada lócus amplificado) tendo aproximadamente 450 

pares de base é seqüenciado e na seqüência é procurado o número de genes alelos 
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daquele lócus (CURRAN et al., 2004). O tipo de gene alelo em cada lócus é 

determinado pelo perfil alélico da bactéria (ENRIGHT et al., 2000; MAIDEN et al., 

1998). A tipagem por sequenciamento de multilocus (MLST) é caracterizada como uma 

técnica cara, sofisticada e com poder discriminatório e tipabilidade próximos de 100% 

(DIEP et al., 2003; GRUNDMANN et al., 2002). 
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2 – OBJETIVOS 

1. Padronizar protocolos rápidos da técnica de PFGE para tipagem molecular de 

amostras clínicas de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa; 

2. Avaliar a tipabilidade, o poder discriminatório e a reprodutibilidade entre os 

protocolos rápidos de PFGE versus os protocolos convencionais para as amostras 

de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa; 

3. Analisar os resultados da tipagem molecular pela técnica do PFGE de acordo com, 

dois critérios distintos de interpretação, os critérios de PFALLER et al. (1992) e os 

critérios de TENOVER et al. (1995). 
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 – Amostras bacterianas 

Foram selecionadas para esse estudo um total de 60 amostras bacterianas das 

seguintes espécies: Staphylococcus aureus (n=20), Escherichia coli (n=20), e 

Pseudomonas aeruginosa (n=20). Todas as amostras foram isoladas da corrente 

sanguínea de pacientes internados no Hospital São Paulo (HSP) e enviadas ao 

Laboratório Especial de Microbiologia Clínica da Disciplina de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias da Universidade Federal de São Paulo (LEMC-DIPA/UNIFESP). 

Estas amostras foram previamente identificadas pelo Laboratório Central do 

Hospital São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM) e, em seguida, 

foram armazenadas a -20ºC no banco de microrganismos do LEMC. 

Entre os 20 isolados clínicos de cada uma das espécies incluídas nesse estudo, 

15 foram de amostras bacterianas selecionadas de pacientes previamente 

caracterizados como não relacionados epidemiologicamente pela Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital São Paulo. As outras cinco 

amostras de cada espécie bacteriana foram classificadas como amostras bacterianas 

possivelmente relacionadas epidemiologicamente, de acordo com critérios 

estabelecidos por Tenover et al., 1997, sendo estas, provenientes de uma mesma 

unidade do HSP em um período de tempo igual ou inferior a três meses. 

 As amostras clínicas de S. aureus e E. coli, não relacionadas 

epidemiologicamente, foram coletadas de pacientes internados, há mais de 72 horas, 

na unidade de enfermaria do pronto socorro do HSP, em períodos de tempo distintos 
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(2000 a 2004). As amostras bacterianas de P. aeruginosa foram isoladas num mesmo 

período (2001) em unidades diferentes do HSP.  

Devido à predominância de um clone brasileiro endêmico de S. aureus resistente 

à oxacilina nas dependências do Hospital São Paulo, foram selecionadas apenas 

amostras de S. aureus sensíveis à oxacilina, pois a presença de um clone 

predominante limitaria a análise e interpretação dos resultados. 

 

3.2. Tipagem molecular 

3.2.1. Eletroforese em campo elétrico pulsado (PFGE) 

 Para a observação do padrão molecular das amostras clínicas S. aureus, 

E. coli e P. aeruginosa incluídas neste estudo, a técnica utilizada foi a análise do DNA 

cromossômico pela técnica da eletroforese pulsada (“Pulsed-Field Gel Electrophoresis” 

– PFGE) (PFALLER et al., 1992), após digestão do cromossoma bacteriano com as 

enzimas de restrição SmaI e SpeI. Esta técnica é uma variação da eletroforese 

convencional, onde a corrente elétrica varia alternadamente de direção e o uso de 

enzimas de restrição com sítios de reconhecimento longos permitem a digestão do 

cromossoma em fragmentos maiores. Os perfis moleculares foram analisados 

visualmente, e interpretados de acordo com os critérios de Pfaller et al (1992) e 

Tenover et al (1995), tanto para os protocolos convecionais de S. aureus, E. coli e P. 

aeruginosa quanto para os protocolos rápidos.  

De acordo com os critérios de Pfaller et al (1992) foram consideradas idênticas 

(derivadas de uma mesma cepa ou pertencentes a um mesmo clone) todas as 

amostras que apresentaram perfil migratório idêntico de todas as bandas. As amostras 
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que apresentaram perfil migratório com diferenças em até três bandas foram 

consideradas semelhantes (subtipos) e pertencentes a um mesmo clone. As amostras 

que apresentaram quatro ou mais bandas discordantes foram consideradas amostras 

distintas. 

De acordo com os critérios de Tenover et al (1995) foram consideradas 

idênticas todas as amostras que apresentaram perfil migratório idêntico de todas as 

bandas. Foram consideradas semelhantes e pertencentes a um mesmo clone as 

amostras que apresentaram perfil migratório com diferença em até seis bandas. As 

amostras que apresentaram mais de seis bandas discordantes foram consideradas 

amostras distintas.  

Os padrões moleculares representantes de cada clone foram categorizados  

com duas letras maiúsculas e os subtipos dos padrões foram representados com 

números arábicos após as duas letras maiúsculas. 

 

3.2.1.1 – Protocolo convencional para as amostras bacterianas de 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa 

Foi preparada para cada amostra de S. aureus, E.coli e P. aeruginosa uma 

suspensão bacteriana em 4 ml de caldo tríptico de soja (TSB – Oxoid, Inglaterra). Após 

18-24 horas de incubação a 37ºC, os tubos foram centrifugados por 15 minutos. Em 

seguida, o centrifugado (células) foi diluído em 1ml de solução salina e transferido para 

um tubo de microcentrífuga de peso conhecido. Os tubos foram centrifugados a 

15.000 rpm por aproximadamente 30 segundos e o sobrenadante foi cuidadosamente 

aspirado e desprezado. Com a finalidade de se determinar o peso do centrifugado 

(células), os tubos foram novamente pesados. O centrifugado foi diluído em salina na 
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proporção de 1:1, isto é, o volume da salina em µl foi equivalente ao peso do 

centrifugado em µg. Para as amostras de E. coli e P. aeruginosa um volume de 5 µl 

desta suspensão celular foi transferido para outro tubo, onde foi adicionado 300 µl da 

solução tampão TEN (Tris 100 mM; pH 7,5; EDTA 100 mM; NaCl 150 mM; água 

destilada). Para as amostras de S. aureus foi transferido um volume de 10 µl da 

suspensão celular e 15 µl da enzima lisostafina, onde também foram adicionados 300 

µl da solução tampão TEN. Essa nova solução foi homogeneizada e misturada com 

340 µl de agarose ("low melt" – FMC, Rockland, USA) para a formação de pequenos 

blocos de géis contendo o DNA cromossômico ("plugs"). Os blocos foram incubados 

por um período mínimo de cinco horas em solução EC (Tris 6mM, pH 7,5; NaCl 1M; 

EDTA 0,01 M ; Brij 58 0,5%; Sarcosil 0,5%; Deoxicolato 0,2% e água destilada) a 37°C  

para as amostras de E. coli e P. aeruginosa e solução EC acrescido da enzima lisozima 

(200 µl) para as amostras de S. aureus, a seguir os plugs foram incubados a 50°C, em 

2 ml de solução ES (EDTA 0,4M, pH 9,3; Sarcosil 1,0%) contendo proteinase K (20 

mg/mL, Invitrogen, Germany) numa proporção de 1:1 (2 mg de proteinase K para 2 ml 

de ES), por um período de 12 horas. Após este período de incubação, os blocos foram 

lavados quatro vezes com solução CHEF-TE (Tris 0,1M, pH 7,5; EDTA 0,1M) e 

armazenados nessa solução até serem submetidos à digestão enzimática e posterior 

eletroforese. 

Foram realizadas quatro lavagens de 60 minutos cada com tampão DNS (MgCl 

1M; Tris 1 M, pH 8.0; água destilada) antecedendo a digestão enzimática. O DNA 

bacteriano das amostras de S. aureus estudadas foi digerido com a enzima de restrição 

SmaI (New England Biolab, Inc., Beverly, Mass, USA – 10 U por amostra), por 12 a 18 

horas à temperatura de 25°C, enquanto que para as amostras de E. coli e P. 
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aeruginosa a enzima utilizada foi SpeI (New England Biolab, Inc., Beverly, Mass, USA - 

10U por amostra), incubadas por 12 a 18 horas à temperatura de 37°C. A eletroforese 

foi realizada em gel de agarose a 1% no sistema CHEF-DR III (Bio-Rad, Richmond, 

CA, EUA) e os padrões de variação da corrente elétrica ("switch time") variaram de 

acordo com cada espécie: de 5 a 60 segundos para S. aureus; de 5 a 30 segundos 

para E. coli e de 5 a 90 segundos para P. aeruginosa. As eletroforeses foram 

realizadas por um período de 23 horas para S. aureus e E. coli e, 24 horas, para P. 

aeruginosa, em solução 0,5 x TBE (Tris 0,089M; ácido bórico 0,089M; EDTA, 0,002M) 

à temperatura de 13°C e utilizando uma corrente elétrica de 200 volts (6 V/cm). Os géis 

foram corados com brometo de etídio (0,08 µl/ml) por uma hora, descorados em água 

destilada por mais uma hora e fotografados sob luz ultravioleta.  

 

3.2.1.2 – Protoloco rápido para as amostras bacterianas de Staphylococcus 

aureus 

Foram Inoculadas quatro colônias de S. aureus em 5 ml de TSB (Oxoid, 

Inglaterra). Após homogeneização, os tubos contendo as suspensões foram incubados 

durante a noite a 35º C em estufa bacteriológica sob agitação. Em seguida, uma 

alíquota de 700 µl da suspensão bacteriana foi transferida para um tubo de 

microcentrifuga e, então, centrifugado a 12000 rpm durante dois minutos. 

Posteriormente, o caldo TSB foi aspirado e desprezado, e o sedimento contendo as 

células bacterianas foi re-suspenso em 1 ml da solução tampão TEN (Tris 100 mM; pH 

7,5; EDTA 100 mM; NaCl 150 mM; água destilada), sendo em seguida centrifugado a 

12000 rpm por dois minutos. O tampão TEN foi aspirado e desprezado, e as células 

bacterianas foram posteriormente re-suspensas em 300 µl de tampão EC (Tris 6mM, 

pH 7,5; NaCl 1M; EDTA 0,01 M ; Brij 58 0,5%; Sarcosil 0,5%; Deoxicolato 0,2% e água 
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destilada). A esta suspensão bacteriana foi adicionado 20 µl de lisostafina (1 mg/ml) e 

300 µl de agarose 2% ("low melt" – FMC, Rockland, USA). Após homogeneização 

rigorosa, esta mistura foi depositada em moldes da Bio-rad para a formação de 

pequenos blocos de géis contendo o DNA cromossômico ("plugs"). Os plugs foram 

incubados a 37°C por uma hora em solução EC, em seguida foram enxaguados com 

solução CHEF-TE (Tris 0,1M, pH 7,5; EDTA 0,1M) e, finalmente, incubados a 50ºC por 

uma hora em solução tampão CHEF-TE. A solução CHEF-TE foi substituída por uma 

nova solução do mesmo tampão e armazenada a 4ºC até o momento da digestão 

enzimática e posterior eletroforese.  

Foram realizadas quatro lavagens de 30 minutos cada com tampão DNS (MgCl 

1M; Tris 1M, pH 8.0; água destilada), em seguida os plugs foram digeridos com a 

enzima de restrição SmaI (New England Biolab, Inc., Beverly, Mass, USA - 10U por 

amostra), por 12 horas à temperatura de 25°C em estufa bacteriológica comum. A 

eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1% no sistema CHEF-DR III (Bio-Rad, 

Richmond, CA, EUA) e os padrões de variação da corrente elétrica ("switch time") 

foram de 5 a 60 segundos. A eletroforese foi realizada por um período de 23 horas em 

solução tampão TBE 0,5 x  (Tris 0,089M; ácido bórico 0,089M; EDTA 0,002M) a uma 

temperatura de 13°C e utilizando uma corrente elétrica de 200 volts (6 V/cm). Os géis 

foram corados com brometo de etídio (0,08 µl/ml) por 30 minutos, descorados em água 

destilada por mais 30 minutos e fotografados sob luz ultravioleta.  

 

3.2.1.3 – Protoloco rápido para as amostras bacterianas de Escherichia coli 

Foi preparada uma suspensão bacteriana de cada amostra de E. coli em 4 ml de 

tampão CHEF TE (Tris 0,1M, pH 7,5; EDTA 0,1M) e ajustada para 15% de 
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transmitância no espectofotômetro. Uma alíquota de 200 µl de cada suspensão celular 

foi transferida para um tubo de microcentrífuga ao qual foi adicionado 50 µl de lisozima 

(10 mg/ ml) e 26 µl de proteinase K (20 mg/ml). Após homogeneização cuidadosa com 

micropipetas, os microtubos foram incubados a 37ºC, durante 15 minutos em estufa 

bacteriológica comum. A esta mistura foram acrescentados 14 µl de solução SDS 20% 

(dodecil-sulfato de sódio) e 280 µl de agarose 1,2% ("low melt" – FMC, Rockland, 

USA). A mistura foi distribuída nos moldes da Bio-rad para a formação de pequenos 

blocos de géis ("plugs"). Os plugs contendo o DNA bacteriano foram armazenados em 

tampão ES (EDTA 0,4M, pH 9,3; Sarcosil 1,0%) contendo proteinase K (20 mg/ml, 

invitrogen, Germany) numa proporção de 1:1 (2 mg de proteinase K para 2 ml de ES) e 

incubados a 50 ºC por duas horas. Foram realizadas duas lavagens de 10 minutos 

cada com água destilada pré-aquecida a 50ºC. Em seguida foram realizadas quatro 

lavagens de 15 minutos cada com tampão CHEF-TE também pré-aquecido a 50ºC. Os 

plugs foram resfriados em tampão CHEF-TE em temperatura ambiente e então 

estocados a 4ºC até o momento da digestão enzimática.  

Foram realizadas quatro lavagens de 30 minutos cada com tampão DNS (MgCl 

1M; Tris 1M, pH 8.0; água destilada) antecedendo a digestão enzimática. O DNA 

bacteriano das amostras de E. coli estudadas foi digerido com a enzima de restrição 

SpeI (New England Biolab, Inc., Beverly, Mass, USA - 10U por amostra) por 12 horas, à 

temperatura de 37°C em estufa bacteriológica comum. A eletroforese foi realizada em 

gel de agarose a 1% no sistema CHEF-DR III (Bio-Rad, Richmond, CA, EUA) e os 

padrões de variação da corrente elétrica ("switch time") foram de 5 a 30 segundos. A 

eletroforese foi realizada por um período de 23 horas em solução tampão TBE 0,5 x  

(Tris 0,089M; ácido bórico 0,089M; EDTA, 0,002M) a uma temperatura de 13°C e 

utilizando uma corrente elétrica de 200 volts (6 V/cm). Os géis foram corados com 
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brometo de etídio (0,08 µl/ml) por 30 minutos, descorados em água destilada por 30 

minutos e fotografados sob luz ultravioleta.  

 

3.2.1.4 – Protoloco rápido para as amostras bacterianas de Pseudomonas 

aeruginosa 

Foram Inoculadas quatro colônias de P. aeruginosa em 5 ml de TSB (Oxoid, 

Inglaterra), após homogeneização, os tubos contendo as suspensões foram incubados 

durante a noite a 37º C em estufa bacteriológica sob agitação. Em seguida, uma 

alíquota de 400 µl da suspensão bacteriana foi transferida para um tubo de 

microcentrífuga e, então, centrifugado a 12000 rpm durante dois minutos. 

Posteriormente, o meio de TSB foi aspirado e desprezado, e o sedimento contendo as 

células bacterianas foi re-suspenso em 1 ml da solução tampão TEN (Tris 100 mM; pH 

7,5; EDTA 100 mM; NaCl 150 mM; água destilada), sendo em seguida centrifugado a 

12000 rpm por dois minutos. O tampão TEN foi aspirado e desprezado, e as células 

bacterianas foram posteriormente re-suspensas em 300 µl de tampão EC (Tris 6mM, 

pH 7,5; NaCl 1M; EDTA 0,01 M ; Brij 58 0,5%; Sarcosil 0,5%; Deoxicolato 0,2% e água 

destilada). A esta suspensão bacteriana foi adicionado 300 µl de agarose 2% ("low 

melt" – FMC, Rockland, USA). Após homogeneização rigorosa, esta mistura foi 

depositada em moldes da Bio-rad para a formação de pequenos blocos de géis 

contendo o DNA cromossômico ("plugs"). Os plugs foram incubados a 37°C por duas 

horas em solução EC, e por seis horas a 50ºC em tampão ES (EDTA 0,4M, pH 9,3; 

Sarcosil 1,0%) contendo proteinase K (20 mg/ml, Invitrogen) numa proporção de 1:1 (2 

mg de proteinase K para 2 ml de ES), em seguida foram enxaguados com solução 

CHEF-TE (Tris 0,1M, pH 7,5; EDTA 0,1M) e, finalmente, incubados a 50ºC por uma 

hora em solução tampão CHEF-TE. A solução CHEF-TE foi substituída por uma nova 
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solução do mesmo tampão e armazenada a 4ºC até o momento da digestão enzimática 

e posterior eletroforese.  

Foram realizadas quatro lavagens de 30 minutos cada com tampão DNS (MgCl 

1M; Tris 1M, pH 8.0; água destilada), em seguida os plugs foram digeridos com a 

enzima de restrição SpeI (New England Biolab, Inc., Beverly, Mass, USA - 10U por 

amostra), por 12 horas à temperatura de 37°C em estufa bacteriológica comum. A 

eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1% no sistema CHEF-DR III (Bio-Rad, 

Richmond, CA, EUA) e os padrões de variação da corrente elétrica ("switch time") 

foram de 5 a 90 segundos. A eletroforese foi realizada por um período de 24 horas em 

solução tampão TBE 0,5 x  (Tris 0,089M; ácido bórico 0,089M; EDTA, 0,002M) a uma 

temperatura de 13°C e utilizando uma corrente elétrica de 200 volts (6 V/cm). Os géis 

foram corados com brometo de etídio (0,08 µl/ml) por 30 minutos, descorados em água 

destilada por mais 30 minutos e fotografados sob luz ultravioleta.  

 

3.3- Cálculo do poder discriminatório e reprodutibilidade 

O poder discriminatório de uma técnica é a estimativa da habilidade desta 

técnica de distinguir duas cepas não relacionadas. Hunter (1990) descreveu uma 

fórmula que vem sendo utilizada para o cálculo do poder discriminatório das técnicas 

utilizadas para tipagem bacteriana.  

Neste estudo, utilizou-se esta fórmula para calcular o poder discriminatório (D) dos 

protocolos rápidos estabelecidos para a técnica do PFGE, em isolados clínicos de S. 

aureus, E. coli e P. aeruginosa isolados de pacientes relacionados e não relacionados 

epidemiologicamente internados no Hospital São Paulo. 
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Fórmula de Hunter: 

 

  

  

 

Onde, “N” representa o número total de isolados testados, “j” representa um isolado em questão e 

“aj” representa o número de isolados na população estudada que são idênticos a “j”.   

Quando o resultado do teste for igual a 1 (D=1), significa que a técnica foi capaz 

de distinguir todas as cepas. Se o resultado do teste for D=0, significa que todas os 

isolados clínicos foram idênticos. Para que uma técnica de tipagem seja utilizada com 

confiança, um resultado  ≥ 0,90 é desejável (HUNTER, 1990).   

Para avaliação da reprodutibilidade da técnica de PFGE, as metodologias, tanto do 

protocolo convencional quanto do protocolo rápido, foram repetidas três vezes, em três 

ocasiões distintas sob as mesmas condições eletroforéticas de corrida, temperatura e 

voltagem para cinco amostras de cada uma das espécies bacterianas envolvidas no 

estudo. A reprodutibilidade da técnica do PFGE foi avaliada pelo percentual das 

amostras que apresentaram o mesmo resultado em todos os géis. 

D = 1 –   
1 
 

N [N-1] 
Σaj   

N   

j=1 
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4- RESULTADOS 

4.1. Amostras bacterianas 

A distribuição dos isolados clínicos de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa 

avaliados neste estudo estão apresentadas nas Tabelas 1 a 3 de acordo com o número 

de armazenamento no banco de microrganismo do LEMC, a unidade de internação do 

Hospital São Paulo (HSP) e a data de isolamento. Todas as amostras foram obtidas de 

hemoculturas de pacientes internados nas várias unidades do HSP e somente uma 

amostra por paciente foi avaliada.  

Devido à predominância de um clone brasileiro endêmico de S. aureus 

resistente à oxacilina nas dependências do Hospital São Paulo, que poderia limitar a 

análise e interpretação dos resultados, foram selecionadas como amostras clínicas de 

pacientes não relacionados epidemiologicamente pela CCIH do HSP (amostras de 1 a 

15), apenas isolados sensíveis à oxacilina pelo método de disco-difusão como pode ser 

observado na Tabela 1. 

De acordo com a Tabela 1, os cinco últimos (amostras de 16 a 20) isolados 

clínicos de S. aureus foram provenientes da unidade de terapia intensiva (UTI) do HSP. 

Esses isolados foram selecionados previamente por apresentarem perfil de resistência 

à oxacilina pelo método de disco-difusão e por serem considerados possivelmente 

relacionados epidemiologicamente pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) do HSP. 
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Tabela 1. Distribuição das amostras clínicas de S.aureus de acordo com o número da 

amostra armazenada no LEMC, perfil de sensibilidade à oxacilina, unidade de 

internação no HSP e data de isolamento. 

 

Nº. DA 

AMOSTRA 

SENSIBILIDADE 

À OXACILINA 

UNIDADE DA 

INTERNAÇÃO 
DATA DO ISOLAMENTO 

 1 

2 

A3130 Sensível Enfermaria P.S. 01/09/2000 

2 A4042 Sensível Enfermaria P.S. 16/12/2000 

3 A4932 Sensível Enfermaria P.S. 07/05/2001 

4 A6131 Sensível Enfermaria P.S. 06/10/2001 

5 A6806 Sensível Enfermaria P.S. 30/12/2001 

6 A7540 Sensível Enfermaria P.S. 19/03/2002 

7 A8241 Sensível Enfermaria P.S. 08/06/2002 

8 A8801 Sensível Enfermaria P.S. 04/08/2002 

9 A10806 Sensível Enfermaria P.S. 01/03/2003 

10 A11281 Sensível Enfermaria P.S. 18/06/2003 

11 A12013 Sensível Enfermaria P.S. 02/09/2003 

12 A12860 Sensível Enfermaria P.S. 03/12/2003 

13 A13905 Sensível Enfermaria P.S. 13/03/2004 

14 A15215 Sensível Enfermaria P.S. 15/06/2004 

15 A15674 Sensível Enfermaria P.S. 19/07/2004 

16 A14233 Resistente UTI 05/04/2004 

17 A15075 Resistente UTI 05/04/2004 

18 A15124 Resistente UTI 09/05/2004 

19 A16163 Resistente UTI 10/05/2004 

20 A16504 Resistente UTI 14/06/2004 

Abreviaturas: P.S.: pronto socorro, UTI: unidade de terapia intensiva 
 
 
 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, os 15 primeiros isolados clínicos de 

E.coli não relacionados epidemiologicamente foram provenientes de pacientes 

internados em uma unidade da enfermaria do pronto socorro do HSP entre o período 

de 2001 a 2004. Devido à dificuldade para seleção de cepas de E. coli possivelmente 
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relacionadas epidemiologicamente na unidade da enfermaria do pronto socorro, as 

mesmas foram selecionadas da unidade infantil de terapia intensiva (UTI) do HSP entre 

os meses de julho e setembro de 2004.  

Tabela 2. Distribuição das amostras clínicas de E. coli de acordo com o número da 

amostra armazenada no LEMC, o sítio de infecção, unidade de internação no HSP e 

data de isolamento. 

 
NO. DA 

AMOSTRA SÍTIO UNIDADE DA 
INTERNAÇÃO DATA DO ISOLAMENTO 

1 A3258 sangue Enfermaria P.S. 19/02/2000 

2 A3996 sangue Enfermaria P.S. 14/12/2000 

3 A4487 sangue Enfermaria P.S. 02/03/2001 

4 A5131 sangue Enfermaria P.S. 07/06/2001 

5 A5958 sangue Enfermaria P.S. 17/09/2001 

6 A6584 sangue Enfermaria P.S. 04/12/2001 

7 A7470 sangue Enfermaria P.S. 14/03/2002 

8 A8282 sangue Enfermaria P.S. 13/06/2002 

9 A10293 sangue Enfermaria P.S. 10/01/2003 

10 A10907 sangue Enfermaria P.S. 14/03/2003 

11 A11230 sangue Enfermaria P.S. 17/06/2003 

12 A12150 sangue Enfermaria P.S. 24/09/2003 

13 A12791 sangue Enfermaria P.S. 01/12/2003 

14 A14334 sangue Enfermaria P.S. 12/04/2004 

15 A15500 sangue Enfermaria P.S. 13/07/2004 

16 A15501 sangue UTI Oncologia 13/07/2004 

17 A16290 sangue UTI Oncologia 22/08/2004 

18 A16666 sangue UTI Oncologia 28/09/2004 

19 A16712 sangue UTI Oncologia 30/09/2004 

20 A16359 sangue UTI Oncologia 30/09/2004 

Abreviaturas: P.S.: pronto socorro, UTI: unidade de terapia intensiva. 
 
 

As 20 amostras clínicas de P. aeruginosa apresentaram perfil de resistência a 

imipenem com MIC ≥ 16 µg/ml pela metodologia de Eteste®. As 15 primeiras amostras 
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clínicas de P. aeruginosa não relacionadas epidemiologicamente pela CCIH foram 

isoladas num mesmo período (2001) em diferentes unidades do HSP. As amostras 

clínicas (amostras de 16 a 20) possivelmente relacionadas epidemiologicamente foram 

selecionadas do Instituto de Oncologia Pediátrica do HSP num mesmo período, 

conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição das amostras clínicas de P. aeruginosa de acordo com o número 

da amostra armazenada no LEMC, a unidade de internação no HSP e a data de 

isolamento 

 
NO. DA 

AMOSTRA 

UNIDADE 

DA INTERNAÇÃO 

DATA DO 

ISOLAMENTO 
1 P1116 IOP 04/03/2001 

2 P1111 Clínica Médica 20/02/2001 

3 P1384 UTI geral 20/06/2001 

4 P971 IOP 19/01/2001 

5 P1971 Pneumologia 12/12/2001 

6 P1587 IOP 01/09/2001 

7 P1580 Clínica Médica 22/08/2001 

8 P1638 IOP 09/09/2001 

9 P1122 IOP 06/03/2001 

10 P1621 IOP 08/09/2001 

11 P929 IOP 03/01/2001 

12 P956 IOP 15/01/2001 

13 P1867 Neurocirurgia 11/10/2001 

14 P1900 DIPA 23/11/2001 

15 P1903 IOP 19/11/2001 

16 P4661 IOP 22/03/2004 

17 P4723 IOP 17/04/2004 

18 P4739 IOP 08/04/2004 

19 P4760 IOP 14/04/2004 

20 P4793 IOP 24/04/2004 

Abreviaturas: IOP: Instituto de Oncologia Pediátrica; UTI: Unidade de Terapia intensiva. 
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4.2. Tipagem molecular 

4.2.1. Eletroforese em campo elétrico pulsado (PFGE) 

Os perfis moleculares dos isolados clínicos de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa 

foram analisados visualmente e interpretados comparativamente de acordo com os 

critérios de Pfaller et al (1992) e Tenover et al (1995). Os resultados deste estudo 

encontram-se resumidos na Tabela 7.  

 

4.2.1.1. Staphylococcus aureus 

As mesmas amostras clínicas de S. aureus foram testadas pelo protocolo rápido de 

PFGE e apresentaram resultados idênticos às amostras clínicas testadas pelo protocolo 

convencional, como pode ser visualizado nas Figuras 1a e 1b. A ordem das cepas 

bacterianas observadas nas Figuras 1a e 1b utilizando a metodologia dos protocolos 

convencional e rápido de PFGE, respectivamente, estão ilustradas na Tabela 4. 

De acordo com os critérios de Pfaller et al. (1992), as 20 amostras clínicas de S. 

aureus apresentaram 17 padrões diferentes de PFGE. Entre as 15 amostras clínicas 

sensíveis à oxacilina e não relacionadas epidemiologicamente foi observado a 

presença de 12 padrões distintos de PFGE. Os padrões PC1, PG1 e PH1 

apresentaram subtipos, categorizados como padrões PC2, PG2 e PH2, 

respectivamente. 

Quando os critérios de Tenover et al. (1995) foram utilizados para avaliação das 

amostras, pôde ser observado a presença de 11 padrões distintos entre as 15 
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amostras clínicas não relacionadas epidemiologicamente. Os padrões TA1, TC1, TG1 e 

TH1 apresentaram os subtipos TA2, TC2, TG2 e TH2. 

Um novo padrão (padrão PJ) definido pela análise de Pfaller et al (1992) foi 

categorizado pelos critérios de Tenover et al. (1995) como um subtipo (TA2) de um 

padrão já existente (TA1). 

 Foram identificados, entre as cinco amostras clínicas de S. aureus resistentes à 

oxacilina e possivelmente relacionadas epidemiologicamente de acordo com Tenover 

et al., 1997, cinco padrões distintos de PFGE, tanto pelos critérios de Pfaller et al. 

(1992), quanto pelos critérios de Tenover et al. (1995). 
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Tabela 4. Distribuição das amostras clínicas de S. aureus, número da amostra 

armazenada no LEMC e perfil do PFGE de acordo com os critérios do Pfaller et al 

(1992) e Tenover et al (1995). 

COLUNAS Nº DA AMOSTRA PERFIL DO PFGE 

PFALLER et al. (1992) 

PERFIL DO PFGE 

TENOVER et al.(1995) 
1 

 

 

 

 

 

A3130 PA TA1 

2 A4042 PB TB 

3 A4932 PC1 TC1 

4 A6131 PD TD 

5 A6806 PC2 TC2 

6 A7540 PE TE 

7 A8241 PF TF 

8 A8801 PG1 TG1 

9 A10806 PH1 TH1 

10 A11281 PI TI 

11 A12013 PJ TA2 

12 A12860 PK TJ 

13 A13905 PH2 TH2 

14 A15215 PL TK 

15 A15674 PG2 TG2 

16 A14233 PM TL 

17 A15075 PN TM 

18 A15124 PO TN 

19 A16163 PP TO 

20 A16504 PQ TP 
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Figuras 1a e 1b. Foto dos géis de PFGE de 20 amostras bacterianas de S. aureus (a) 

Protocolo convencional, (b) protocolo rápido. Colunas λ : lambda ladder (marcador de 

peso molecular 48,5 kb); Colunas 1 a 15, isolados de S. aureus sensíveis à oxacilina e 

não relacionadas epidemiologicamente; Colunas 16 a 20, isolados de S. aureus 

resistentes à oxacilina e relacionadas epidemiologicamente, sp: clone endêmico 

brasileiro. 

a)   λ   1    2   3   4   5   6    7  8   9  10 11 12  13 14 1516  17 18 19  20  λ  sp 
 

 

b)  λ   1    2   3    4   5   6   7   8   9  10 1112 13 14 15 16 17 18  19  20  λ  sp 
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4.2.1.2. Escherichia coli 

Os protocolos convencional e rápido de PFGE apresentaram resultados 

idênticos para tipagem das amostras clínicas de E. coli como pode ser observado nas 

Figuras 2a e 2b. A sequência das amostras representada nas figuras corresponde 

àquela apresentada na Tabela 5. 

De acordo com os critérios de Pfaller et al. (1992) entre as 20 amostras clínicas 

de E. coli envolvidas no estudo foram observados 13 padrões distintos de PFGE. Entre 

as 15 amostras não relacionadas epidemiologicamente foram observadas oito padrões 

distintos como pode ser observado na Tabela 5. O padrão “PA” apresentou cinco 

subtipos diferentes (PA1, PA2, PA3, PA4 e PA5), o padrão “PE” apresentou dois 

subtipos (PE1 e PE2) e o padrão PG foi observado repetidamente em duas amostras. 

Comparando esta análise àquela baseada nos critérios de Tenover et al. (1995) foi 

detectada a presença apenas de 11 diferentes padrões de PFGE entre as 20 amostras 

clínicas de E. coli, dois padrões a menos do que foi classificado pelos critérios de 

Pfaller. Os padrões “PI” e “PJ” de Pfaller foram os subitipos “TE3” e “TB2” de Tenover, 

respectivamente. 

Entre as cinco amostras de E. coli relacionadas epidemiologicamente de acordo 

com Tenover et al., 1997, cinco apresentaram padrões de PFGE diferentes quando 

analisadas pelo critério de Pfaller (1992). Porém, quando avaliadas pelo critério de 

Tenover (1995), duas das cinco amostras relacionadas epidemiologicamente 

apresentaram padrões semelhantes (TB2 e TB3) àqueles observados em amostras não 

relacionadas epidemiologicamente. 
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Tabela 5. Distribuição das amostras clínicas de E. coli, número da amostra 

armazenada no LEMC e perfil do PFGE de acordo com os critérios do Pfaller et al. 

(1992) e Tenover et al. (1995). 

COLUNAS Nº DA AMOSTRA PERFIL DO PFGE 

PFALLER et al. (1992) 

PERFIL DO PFGE 

TENOVER et al.(1995) 

1 

 

 

 

A3258 PA1 TA1 

2 A3996 PB TB1 

3 A4487 PC TC 

4 A5131 PA2 TA2 

5 A5958 PA3 TA3 

6 A6584 PA4 TA4 

7 A7470 PA5 TA5 

8 A8282 PD TD 

9 A10293 PA4 TA4 

10 A10907 PE1 TE1 

11 A11230 PF TF 

12 A12150 PG TG 

13 A12791 PG TG 

14 A14334 PE2 TE2 

15 A15500 PH TH 

16 A15501 PI TE3 

17 A16290 PJ TB2 

18 A16666 PK TI 

19 A16712 PL TJ 

20 A16359 PM TK 
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Figuras 2a e 2b. Resultados obtidos pela técnica de PFGE das 20 amostras 

bacterianas de E. coli (a) Protocolo convencional, (b) protocolo rápido. Colunas λ : 

lambda ladder (marcador de peso molecular 48,5 kb); Colunas 1 a 15, isolados de E. 

coli não relacionadas epidemiologicamente; Colunas 16 a 20, isolados de E. coli 

relacionadas epidemiologicamente. 

 

   λ   1   2   3   4   5   6  7   8  9  10 11 12 13 14 15 λ 16 17 18 19 20  λ   b) 

     λ  1   2   3  4   5   6   7   8   9  10 1112 13 14 15  λ  16  17 18 19 20  λ 
a)  

 
 



                                                                                                                    Resultados 

 

48 

4.1.1.3. Pseudomonas aeruginosa 

Sete padrões distintos de PFGE (PA, PB, PC, PD, PE, PF e PG) foram 

observados entre as 20 amostras clínicas de P. aeruginosa de acordo com os critérios 

de Pfaller et al. (1992). 

Entre as 15 amostras clínicas não relacionadas epidemiologicamente foram 

observados seis padrões diferentes com quatro subtipos do padrão de PFGE “PA” 

(PA1, PA2, PA3 e PA4) como pode ser visualizado na Tabela 6. Entre as cinco 

amostras clínicas possivelmente relacionadas epidemiologicamente de acordo com 

Tenover et al., 1997, foi observado a presença do padrão “PG” e dois subtipos do 

padrão “PA” (PA3 e PA4) sendo o subtipo PA4 observado em três das cinco amostras 

clínicas analisadas. 

De acordo com os critérios de Tenover et al. (1995), foram observados seis 

padrões distintos de PFGE para as 20 amostras clínicas de P. aeruginosa. Entre as 15 

amostras não relacionadas epidemiologicamente, somente cinco padrões distintos de 

PFGE foram encontrados. O mesmo fato foi observado para as amostras relacionadas 

epidemiologicamente, onde dois padrões diferentes de PFGE foram encontrados entre 

as cinco amostras avaliadas. O padrão classificado como “PD” pelos critérios de Pfaller 

(1992) foi classificado de acordo com os critérios de Tenover et al. (1995) como um 

subtipo (TA5) do padrão “TA” já existente. Padrões de PFGE semelhantes foram 

encontrados entre as amostras relacionadas e não relacionadas epidemiologicamente, 

independente do critério de avaliação utilizado. 
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Tabela 6. Distribuição das amostras clínicas de P. aeruginosa, número da amostra 

armazenada no LEMC, perfil do PFGE de acordo com os critérios do Pfaller et al. 

(1992) e Tenover et al. (1995). 

COLUNAS Nº DA AMOSTRA PERFIL DO PFGE 

PFALER et al. (1992) 

PERFIL DO PFGE 

TENOVER et al.(1995) 

1 

 

 

 

P1116 PA1 TA1 

2 P1111 PA2 TA2 

3 P1384 PA3 TA3 

4 P971 PA3 TA3 

5 P1971 PA4 TA4 

6 P1587 PB TB 

7 P1580 PC TC 

8 P1638 PD TA5 

9 P1122 PA3 TA3 

10 P1621 PA2 TA2 

11 P929 PA3 TA3 

12 P956 PA2 TA2 

13 P1867 PE TD 

14 P1900 PA3 TA3 

15 P1903 PF TE 

16 P4661 PG TF 

17 P4723 PA3 TA3 

18 P4739 PA4 TA4 

19 P4760 PA4 TA4 

20 P4793 PA4 TA4 
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Figuras 3a e 3b. Resultados obtidos pela técnica de PFGE das 20 amostras 

bacterianas de P. aeruginosa resistentes a imipenem (a) Protocolo convencional, (b) 

protocolo rápido. Colunas λ: lambda ladder (marcador de peso molecular 48,5 kb); 

Colunas 1 a 15, isolados de P. aeruginosa não relacionadas epidemiologicamente; 

Colunas 16 a 20, isolados de P. aeruginosa relacionadas epidemiologicamente. 

 

   λ  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 λ a) 

 

    λ  1   2   3  4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 λ   b) 
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4.3 – Cálculo do poder discriminatório e reprodutibilidade 

As metodologias realizadas da técnica de PFGE tanto pelo protocolo 

convencional quanto pelo protocolo rápido para as amostras clínicas de S. aureus e E. 

coli, respectivamente, apresentaram excelente poder discriminatório (D= 0,95 e 

D=0,95). As amostras de P.aeruginosa apresentaram um poder discriminatório (D= 

0,82) inferior ao limite desejável, conforme, pode ser observado na Tabela 8. 

A reprodutibilidade da técnica de PFGE para as metodologias tanto do protocolo 

convencional quanto do protocolo rápido foi de 100% para todas as amostras de S. 

aureus, E. coli e P. aeruginosa avaliadas no estudo (Tabela 8). 
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Tabela 7. Resultados obtidos para as amostras de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa tipadas pelos protocolos de PFGE convencional e 

rápido, utilizando-se os critérios de avaliação propostos por Pfaller et al (1992) e Tenover et al (1996), respectivamente. 

Espécie 

 (Nº de amostras avaliadas) 

Nº de Padrões de PFGE (Pfaller et al (1992) Nº de Padrões de PFGE (Tenover et al 1995) 

Protocolo Convencional Protocolo Rápido Protocolo Convencional Protocolo Rápido 

S. aureus (20) 17 17 16 16 

Não Relacionadas epidemiologicamente (15) 12 12 11 11 

Relacionadas epidemiologicamente (5) 5 5 5 5 

E. coli (20) 13 13 11 11 

Não Relacionadas epidemiologicamente (15) 08 08 08 08 

Relacionadas epidemiologicamente (5) 05 05 03 03 

P. aeruginosa (20) 07 07 06 06 

Não Relacionadas epidemiologicamente (15) 06 06 05 05 

Relacionadas epidemiologicamente (5) 02 02 02 02 
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Tabela 8. Comparação da reprodutibilidade, da tipabilidade e do poder discriminatório entre os protocolos rápidos e 

convencionais de PFGE de acordo com a espécie bacteriana, utilizando-se os critérios do Pfaller (1992) e Tenover (1995). 

 

Técnica 
Reprodutibilidade Tipabilidade Poder Discriminatório 

S. aureus E. coli P. aeruginosa S. aureus E. coli P. aeruginosa S. aureus E. coli P. aeruginosa 

Protocolo 
convencional 
Pfaller et al 
(1992) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% D= 0,95 D= 0,94 D=0,82 

Protocolo 
rápido 
Pfaller et al. 
(1992) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% D= 0,95 D= 0,94 D=0,82 

Protocolo 
convencional 
Tenover et al. 
(1995) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% D= 0,95 D= 0,94 D=0,82 

Protocolo 
rápido 
Tenover et al. 
(1995) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% D= 0,95 D= 0,94 D=0,82 
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5 – DISCUSSÃO 

A tipagem molecular de microrganismos tem sido utilizada por médicos, 

microbiologistas e epidemiologistas como uma importante ferramenta para investigação de 

diversos problemas envolvendo doenças infecciosas (PFALLER, 1999). A necessidade de 

avaliar a relação ou semelhança entre microorganismos de uma mesma espécie pode 

surgir durante a investigação de um surto quando se quer determinar o modo de 

disseminação naquele micro-ambiente (unidade hospitalar, por exemplo) e/ou a fonte ou 

origem do patógeno, uma vez que as características fenotípicas são insuficientes para 

caracterizar uma determinada cepa ou clone (SADER et al., 1995; PFALLER et al., 2001). 

Estudos de vigilância conduzidos por períodos prolongados de tempo exigem o 

monitoramento da disseminação de clones, pois eventos mutacionais podem introduzir 

viés na análise da prevalência de resistência a determinados antimicrobianos (JONES et 

al, 2004; PFALLER et al., 2001; NNIS, 2003b; OLIVEIRA et al., 2002; DOMINGUEZ et al., 

1994).  

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem utilizado a tipagem 

molecular como uma ferramenta indispensável na orientação de medidas adequadas para 

o controle da disseminação de microrganismos hospitalares, seja na implementação de 

medidas de barreira como na reavaliação da política do uso de antimicrobianos no 

controle das taxas de resistência bacteriana (PFALLER et al., 2001). 

Nos últimos anos, com as facilidades da manipulação do DNA, estão sendo 

empregadas diversas técnicas de tipagem molecular, como: “Restriction Fragment Lenght 

Polymorphism” (RFLP), Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), Ribotipagem 
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automatizada e “Pulsed Field Gel Electroforesis” (PFGE), as quais permitem produzir 

perfis genotípicos para estudos epidemiológicos de amostras bacterianas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Como estes métodos examinam o DNA bacteriano, tornaram-se mais reprodutíveis 

e discriminatórios que os métodos baseados na análise de características fenotípicas. A 

análise do DNA cromossomal, especificamente, pode ser feita por meio da restrição 

(clivagem) do DNA por endonucleases de restrição, que são enzimas que clivam o DNA 

em seqüências específicas. 

A técnica de tipagem molecular avaliada neste estudo foi o "Pulsed Field Gel 

Electrophoresis" (PFGE), que vem demonstrando ser uma excelente técnica para a 

tipagem molecular da maioria das espécies bacterianas (OLIVE & BEAN, 1999; 

SWAMINATHAN et al., 2001). O PFGE caracteriza-se por separar fragmentos grandes de 

DNA, que variam de 10 a 800kb e, é considerado o método mais discriminatório entre 

todos os métodos de tipagem molecular utilizados em estudos epidemiológicos 

(GRUNDMANN et al., 1995; PFALLER et al., 1996; TENOVER et al., 1997; LIU & WU, 

1997; HOLLIS et al., 1999; OLIVE & BEAN, 1999; PFALLER et al., 2001). A técnica 

supracitada tem sido utilizada com sucesso para traçar surtos hospitalares e, por meio de 

análises epidemiológicas, pode auxiliar na detecção da causa de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, que envolvem um grande número de diferentes patógenos, incluindo 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Psedomonas aeruginosa (GAUTON, 1997).  

Depois que a técnica do PFGE foi estabelecida como o padrão-ouro para tipagem 

molecular da maioria dos microrganismos, foi necessário adequar essa técnica, reduzindo 
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o tempo de realização para o desenvolvimento de um procedimento mais simples que 

pudesse apresentar resultados rápidos e seguros. 

Nos últimos anos, vem sendo implantado nos países desenvolvidos o protocolo 

rápido de PFGE, obtendo bons resultados quanto à sua eficiência quando comparado ao 

protocolo convencional (MATUSHEK et al; 1996). A principal vantagem do protocolo 

rápido de PFGE é que requer apenas de 24 a 72 horas para ser finalizado, enquanto que 

o protocolo convencional necessita de seis dias para apresentação dos resultados 

(CHANG & CHUI, 1998; MATUSHEK et al., 1996; GAUTON, 1997). Com a agilização dos 

resultados a partir dos referidos protocolos, tornam-se mais ágeis a instituição das 

medidas de controle para diminuição das infecções relacionadas à assistência à saúde, 

ampliando as chances de evitar a disseminação de bactérias resistentes. Além disso, pode 

auxiliar mais rapidamente o clínico em relação à tomada de decisões. A redução de custos 

configura outro ganho importante. Com protocolos rápidos de PFGE é possível reduzir a 

mão-de-obra dos laboratórios e materiais de consumo para execução da técnica 

(TURABELIDZE et al., 2000); além de diminuir gastos posteriores com o tratamento das 

infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Embora no Canadá e nos EUA, já existam inúmeras pesquisas ressaltando essa 

técnica para as amostras clínicas de S. aureus e E. coli, estes protocolos nunca foram 

aplicados na tipagem molecular de amostras brasileiras e, por exemplo, não é reconhecido 

se estas técnicas teriam um bom poder discriminatório na avaliação de clones endêmicos 

presentes em hospitais brasileiros como, por exemplo, o clone endêmico brasileiro de S. 

aureus resistente à oxacilina. Além disso, até o presente momento, não foi estabelecido 
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um protocolo rápido para tipagem de amostras de P. aeruginosa, as quais constituem um 

importante patógeno em hospitais brasileiros. 

O primeiro caso de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) foi 

reportado na Inglaterra em 1961, logo após a introdução da meticilina em 1959 

(BARBER,1961; JEVONS, 1961). Desde então, o MRSA tornou-se um problema mundial 

como causa de infecções hospitalares em muitos países (LESKI et al., 1998; ROBERTS et 

al., 1998; ROMAN et al., 1997; SIMOR et al., 2001; TANAKA et al., 1995; TOWNSEND et 

al., 1987; TURNIDGE & BELL, 2000). Programas de vigilância no Reino Unido, Espanha, 

Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Canadá identificaram cepas epidêmicas de MRSA 

com capacidade de rápida disseminação entre pacientes, hospitais, casas de saúde e 

paises (AIRES et al., 2000; BLANC et al., 2000; CORSO et al., 1998; RICHARDSON & 

REITH, 1993; ROBERTS et al., 1998; SIMOR et al., 1999; TURNIDGE & BELL, 2000; 

WITTE et al., 1997; SALMENLINNA et al., 2000; AUCKEN et al., 2002; LENCASTRE et 

al., 1997; AIRES DE SOUZA et al., 1998; AYLIFFE et al., 1997; VAN BELKUM et al., 

1997). 

Um cômite canadense criado em 1998 para lidar com assuntos relativos à 

padronização de técnicas moleculares, “Canadian Committee for the Standardization of 

Molecular Methods” (CCSMM), reportou que os laboratórios canadenses mantinham uma 

correlação no uso das técnicas moleculares para rotina de vigilância epidemiologica, tão 

boa quanto para rotina de laboratórios de saúde púlblica que foram convidados a participar 

do programa CCSMM (MULVEY & JOHNSOM, 1998; MULVEY et al., 2001). O manifesto 

para padronização de metodologias moleculares que assegurem a qualidade dos testes e 

apresentação dos resultados para propósito epidemiológico refletiu na requisição de 
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exigências pelos laboratórios canadenses da padronização de protocolos moleculares 

para auxílio à vigilância molecular de muitos microrganismos. Nesse estudo, foi 

padronizadao um protocolo único, rápido de PFGE canadense, caracterizado pela análise 

de macrorestrinção do DNA de MRSA digerido pela enzima de restrição SmaI. Ao 

utilizarem o protocolo rápido de PFGE, Mulvey & Johnsom em 1998, estabeleceram 

comparações quanto às diferenças da concentração de células, às condições de lise, ao 

equipamento de PFGE, às condições de electroforese, ao tempo de corrida e às análises 

metodológicas que afetaram a reprodutibilidade da técnica rápida de PFGE. Desta forma, 

com a padronização de um único protocolo houve a garantia da qualidade do programa 

canadense que entre as padrões de PFGE permite comparações inter e intra-laboratorial 

dos fragmentos de DNA de MRSA. Outros estudos confirmam a importância da 

padronização de métodos de tipagem epidemiológicas (CHUNG et al., 2000; COOKSON 

et al., 1996; van BELKUM et al., 1998; HUANG et al., 2004). 

Atento a esse problema, e após testar variadas metodologias de protocolos rápidos 

já descritos na literatura, o presente estudo realizou alterações em uma metodologia 

rápida do PFGE (42 horas) estabelecida por Goering & Winters (1992), e obteve grande 

sucesso para a tipagem de amostras clínicas de S. aureus resistentes e sensíveis à 

oxacilina. 

Neste estudo, foram realizados o protocolo convencional e o protocolo rápido para 

as 20 amostras clínicas de S. aureus. Durante o processo de 6 horas para imobilização e 

extração do DNA cromossômico pelo protocolo rápido foi reduzido o tempo de exposição 

dos plugs aos tampões EC, TE e DNS, foi extinta a etapa de utilização do tampão ES e da 

enzima proteinase K. Apesar de verificarmos que o tempo de exposição de 6 horas para a 
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enzima de restrição SmaI ser suficiente para a digestão do DNA bacteriano das amostras 

de S. aureus, optamos por estender o período de digestão por 12 a 18 horas devido à 

impossibilidade de dar continuidade ao protocolo no mesmo dia. Até esta etapa, um 

período de 18 horas foi necessário para finalização do protocolo rápido, enquanto que 

para o protocolo convencional, teria sido necessário um período de 48 horas. Todas as 

modificações realizadas durante a execução do protocolo rápido do PFGE estão 

relacionadas à metodologia de extração do DNA cromossômico. Portanto, não foram 

implementadas modificações quanto à condição de corrida eletroforética, na tentativa de 

viabilizar dessa forma a interpretação e comparação dos resultados do protocolo rápido 

versus o protocolo convencional. 

De acordo com Bannerman e colaboradores (1995), os protocolos rápidos de PFGE 

oferecem várias vantagens quando comparado a outras técnicas de tipagem molecular. O 

referido estudo desenvolveu também com sucesso, a padronização de um método mais 

rápido (três dias) e mais fácil para tipagem de S. aureus pela técnica do PFGE, o critério 

de interpretação e análise dos resultados foram realizados de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças “Centers for Disease 

Control” (CDC, 1996), que determinou o uso dessa metodologia em investigações 

epidemiológicas objetivando habilitar laboratórios de tipagem molecular para obtenção de 

resultados rápidos e seguros diante da investigação de surtos de Staphylococcus sp. 

(PREVOST et al., 1992; TENOVER et al., 1994). 

Chang & Chui, 1998, descreveram também com sucesso um método rápido de 

PFGE baseado na redução do tempo das reações de lise celular (1 hora), digestão (1,5 

horas), condição de eletroforese (18 horas). O procedimento inteiro, desde o cultivo em 
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meio de cultura até a análise final de fragmentos de restrição pôde ser completado dentro 

de 24 horas. Ao tentarmos reproduzir este protocolo, constatamos que os gastos com as 

enzimas de lise foram muito superiores ao que foi gasto com o protocolo padronizado 

neste estudo e, quando foi alterado o tempo de eletroforese de 23 para 18 horas 

obtivemos resultados ruins. Desta forma, essa metodologia não foi reprodutível, assim 

optamos por não alterar o tempo de eletrofose e assim podemos comparar os resultados 

obtidos com o protocolo rápido com àqueles obtidos pelo protocolo convencional. 

Surpreendentemente, neste estudo, nenhum dos cinco diferentes padrões de 

PFGE observados entre as amostras clínicas de S. aureus, provenientes de pacientes 

possivelmente relacionados epidemiologicamente de acordo com Tenover et al. (1997), 

foram idênticos ou semelhantes ao clone endêmico brasileiro de S. aureus (clone sp) 

resistente à oxacilina, o qual circula nas dependências do Hospital São Paulo. Podemos 

concluir que, ao contrário que normalmente é observado, não estava ocorrendo 

disseminação de um único clone na UTI do HSP no momento da realização do estudo. 

Corroborando com esses dados, Teixeira et al. (1995) ao analisarem pela técnica 

do PFGE 38 cepas de S.aureus sensíveis à meticilina, coletadas de dois hospitais do 

Estado do Rio de Janeiro e um de Porto Alegre, observou a existência de uma elevada 

diversidade clonal, constatado a presença de 17 padrões distintos de PFGE. Resultados 

semelhantes foram reportados por Dominguez et al. (1994) em um hospital espanhol. A 

presença de um mesmo padrão em mais de um paciente pôde caracterizar uma 

disseminação indireta entre pacientes ou entre pessoas na comunidade (FALCÃO et al. 

1994). 
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O nosso estudo revelou também uma grande diversidade clonal, entre os 15 

isolados clínicos não relacionados epidemiológicamente de S. aureus sensíveis à 

oxacilina. Esse resultado já era esperado, devido ao fato destes isolados terem sido 

coletados em um intervalo de tempo prolongado (2000 a 2004) e serem obtidos de 

pacientes com infecção de origem comunitária. Apesar da grande diversidade clonal entre 

as amostras não relacionadas epidemiologicamente, foi observada também a presença de 

pdrões de PFGE idênticos entre as amostras não relacionadas epidemiologicamente. Isto 

poderia ser justificado ou pela circulação de clones de S. aureus sensíveis à oxacilina 

entre amostras comunitárias, ou uma possível relação epidemiológica entre estas 

amostras. Tem sido observado a presença de clones epidêmicos entre amostras de S. 

aureus resistente à oxacilina responsáveis por infecções comunitárias, mas não entre 

amostras de S. aureus sensíveis à oxacilina. Além dissso, o número de amostras 

avaliadas por este estudo foi muito pequeno para que este fato seja avaliado. 

O protocolo rápido de 43 horas padronizado para as amostras de E. coli descrito 

neste estudo, caracteriza-se por alterações realizadas no protocolo rápido já descrito por 

Gauton, 1997. Após vários, testes optamos por aumentar a concentração celular, 

ajustando a suspensão bacteriana para 15% de transmitância. Excluímos o uso da 

lisozima e adicionamos apenas a enzima proteinase K (1 mg/ml) no momento da 

preparação do plug, com a concentração da agarose “low melt” 1,2%. Adicionamos 

também ao protocolo a etapa de lavagem dos plugs com o tampão DNS, antes do uso da 

enzima de restrição SpeI. A condição da corrida eletroforética, assim como a análise e 

interpretação do gel foram as mesmas já padronizadas para o protocolo convencional. 
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Reforçando os dados obtidos neste estudo, Matushek e colaboradores (1996) ao 

testarem protocolos convencionais e rápidos de PGFE para microrganismos Gram-

positivos e Gram-negativos, padronizaram um protocolo com menos de 3 dias de duração, 

a partir do isolamento dos microrganismos. Durante a extração do DNA cromossômico 

foram acrescidos à suspensão bacteriana as enzimas lisozima (1.0 mg/ml), RNAse (20 

mg/ml) e a agarose “low melt” 1,2%. A digestão foi realizada com 20 U das enzimas de 

restrição XbaI para microrganismos Gram-negativos e SmaI para Gram-positivos, 

incubados a 37ºC e 25ºC por duas horas, respectivamente. 

Diversos estudos baseado na redução do tempo dispensado às reações 

enzimáticas corroboram com os resultados obtidos no presente estudo (BANNERMAN et 

al., 1995; GOERING, 1993; LEONARD et al., 1995; RASMUSSEN et al., 1995; KRAUSE 

et al., 1996; THONSOM-CARTER et al., 1993; GOERING & DUENSING, 1990), e todos os 

trabalhos referidos obtiveram resultados satisfatórios para a tipagem de S. aureus e E. coli 

estudados. 

Quando os resultados das amostras clínicas de E. coli foram interpretados com 

base nos critérios de Tenover et al. (1995) foi observado a presença apenas de 11 

diferentes padrões de PFGE entre as 20 amostras clínicas analisadas, quando comparado 

com os critérios de Pfaller foi observado a presença de dois padrões a mais do que já 

tinha sido classificado por Tenover. Os padrões “PI” e “PJ” de Pfaller foram os subtipos 

“TE3” e “TB2” de Tenover, respectivamente. Esses dados já eram esperados devido aos 

critérios de Tenover apresentarem um critério mais abrangente para classificação de 

novos clones, quando comparado aos critérios de Pfaller. 
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Em um estudo brasileiro conduzido por Pereira (2004) foi caracterizada a presença 

de dois padrões distintos de PFGE (padrões “Y” e “Z”) presente em seis e sete amostras, 

respectivamente, entre 95 amostras de E. coli resistentes à ciprofloxacina isoladas de 

diferentes regiões brasileiras (Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste). Estes dois 

diferentes padrões moleculares foram isolados tanto em amostras responsáveis por 

infecções comunitárias, quanto naquelas responsáveis por infecções hospitalares. O 

aparente aparecimento destes clones nestas regiões poderia ser justificado por dois 

fatores: pela expansão simultânea de um clone epidêmico que poderia ter surgido como 

conseqüência do aumento da pressão seletiva e, posteriormente, se disseminado na 

comunidade; ou pela introdução e disseminação de um clone bacteriano epidêmico 

hospitalar posteriormente disseminado em regiões geográficas distintas. Outro estudo 

conduzido em 228 mulheres no Estado da Califórnia (EUA) entre 1999 e 2000, reportou 

que 11% das ITUs comunitárias foram causadas por um único clone de E. coli resistente a 

sulfametoxazol/trimetoprim, sugerindo que este único clone pode ter contribuído para o 

recente aumento da resistência documentado entre isolados clínicos de E. coli nos 

Estados Unidos (GRUPTA et al., 2001). No entanto, outros estudos de tipagem molecular 

incluindo um maior números de isolados serão necessários para se estabelecer a 

distribuição geográfica e temporal destes clones emergentes, e determinar o mecanismo 

de disseminação dos mesmos. 

O protocolo rápido para a tipagem de amostras clínicas de P. aeruginosa foi 

elaborado e padronizado durante a execução deste estudo e necessitou de 56 horas para 

obtenção dos resultados. Durante a padronização deste protocolo, dificuldades técnicas 

foram encontradas quanto à degradação do DNA que era observada ao revelar os géis. A 
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partir de então, foi observado a importância do uso da enzima proteinase K durante a 

execução dos testes. Com a finalidade de evitar a degradação do DNA tem sido sugerido 

a adição da tioureia ao tampão de corrida TBE (RÖMLING & TÜMMLER, 2000; SILBERT 

et al. 2003; 2004). Devido à degradação do DNA ter ocorrido em todas as amostras de P. 

aeruginosa que já tinham apresentado anteriormente bons resultados quando foram 

tipadas pela metodologia do protocolo convencional, não foi adicionado a tiourea ao 

tampão de corrida. 

A difícil padronização de um protocolo de PFGE para amostras de P. aeruginosa 

esta relacionada às dificuldades para tipabilidade destes microrganismos como já descrito 

por Römling & Tümmler (2000), que ao tiparem pela técnica do PFGE 1.200 isolados 

clínicos de Pseudomonas aeruginosa foi alcançada uma tipabilidade de 96%, resultados 

semelhantes já tinham sido descritos anteriormente por Grundmann e colaboradores, 

(1995). 

Com o objetivo de mostrar a aplicabilidade do PFGE no ambiente hospitalar, nosso 

estudo avaliou 20 amostras de P. aeruginosa resistentes à imipenem, isoladas de 

pacientes relacionados e não relacionados epidemiologicamente atendidos no hospital 

São Paulo nos anos de 2001 e 2004. 

Ao analisarmos os padrões de PFGE de acordo com os critérios de Tenover et al. 

(1995), foi observado a presença de um único padrão de PFGE (padrão “A”) em 15 das 20 

amostras clínicas de P. aeruginosa. Quando essas mesmas amostras foram analisadas 

pelos critérios de Pffaler et al. (1992) o mesmo padrão de PFGE “A” foi observado em 14 

amostras. O padrão classificado como “PD” pelos critérios de Pfaller foi classificado de 
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acordo com os critérios de Tenover et al. (1995) como um subtipo (TA5) do padrão “TA” já 

existente. Corroborando com estes dados Reis (2003) descreveu a presença de um clone 

endêmico de P. aeruginosa resistente a carbapenens com a ocorrência de possíveis 

surtos em várias unidades do Hospital São Paulo e no Instituto de Oncologia Pediátrica, 

resultados semelhantes já tinham sido descritos anteriormente em outros estudos (SADER 

et al., 1993; GALES et al., 2001b). De acordo com Reis (2003) a transferência de 

pacientes entre unidades pode ser uma das razões para explicar a existência de clones 

resistentes em diversas unidades do complexo do Hospital São Paulo, além disso, a 

atuação de profissionais de saúde em diversas unidades hospitalares pode contribuir para 

disseminação dessas cepas. Entre pacientes pediátricos e não pediátricos, 

provavelmente, o serviço de apoio possa ser o responsável pela disseminação destes 

clones resistentes. 

Entre as amostras não relacionadas epidemiologicamente, quando analisadas pelos 

critérios de Tenover et al. (1995) foram encontrados seis padrões distintos de PFGE, 

houve a presença de um padrão a mais quando as mesmas amostras foram analisadas 

pelos critérios de Pfaller et al. (1992). O padrão classificado como “PD” pelos critérios de 

Pfaller (1992) foi classificado de acordo com os critérios de Tenover et al (1995) como um 

subtipo (TA5) do padrão “TA” já existente. A presença destes diferentes padrões de PFGE 

foram importantes para que o poder discriminatório dos protocolos empregados neste 

estudo pudesse ser melhor avaliado. 

Os dados apresentados por este estudo ilustram como os resultados da tipagem 

molecular podem propiciar um maior entendimento sobre a disseminação de bactérias 

multirresistentes aos antimicrobianos. Em outro estudo recente (JONES et al., 2004), foi 



                                                                                                                          Discussão 

 

66 

demonstrado a participação da disseminação clonal no aumento das taxas de resistência 

aos antimicrobianos. Os autores analisaram dados dos centros americanos participantes 

do Programa MYSTIC, que é um programa de vigilância que monitora a resistência aos 

carbapenens. Foi analisado no estudo 1.112 amostras de P. aeruginosa coletadas de 15 

centros norte americanos, durante um período de cinco anos. Os resultados da tipagem 

molecular (ribotipagem automatizada e PFGE) mostraram que o aumento das taxas de 

resistência aos antimicrobianos destes microrganismos foi fortemente influenciado pela 

disseminação de alguns clones multirresistentes. Além disso, a diminuição nas taxas de 

resistência aos carbapenens durante o período do estudo foi diretamente atribuída ao 

desaparecimento de clones resistentes a esta classe de antimicrobianos em alguns 

hospitais ou unidades hospitalares. Os autores concluíram que os programas de vigilância 

devem implementar a tipagem molecular para acessar o papel da disseminação clonal nas 

taxas de resistência aos antimicrobianos (JONES  et  al., 2004). 

A tipagem molecular realizada pela técnica do PFGE pode ser utilizada para 

diversos fins, entre esses, para estudos de vigilância epidemiológica, pesquisa e rotina 

laboratorial. Ao utilizarmos neste estudo dois diferentes critérios para interpretação dos 

resultados, ressaltamos que o critério para interpretação dos padrões de PFGE deve ser 

definido de forma consciente, respeitando os questionamentos que justificam a realização 

da técnica. Quando utilizado numa rotina laboratorial, em um primeiro momento os 

critérios de Tenover são os mais utilizados pela grande maioria dos autores de revistas 

científicas, por apresentarem um poder discriminatório menor que os critérios de Pfaller, 

agrupando em um único padrão de PFGE todas as amostras que possivelmente 

pertenceriam a um mesmo clone. Desta maneira, a presença de um surto é detectada e as 
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medidas de controle adequedas podem ser tomadas o mais rápido possível. 

Posteriormente, por ter um poder discriminatório maior os critérios de Pfaller poderiam ser 

aplicados para verificar se amostras classificadas pelo critério de Tevover como 

semelhantes ou idênticas realmente pertencem ao mesmo clone. 

Foi demostrado neste estudo que a tipabilidade e a reprodutibilidade das diferentes 

metodologias testadas tanto para o protocolo rápido quanto para o protocolo convencional 

foi de 100% para as três distintas espécies bacterinas de S. aureus, E.coli e P. aeruginosa 

representando respectivamente, os cocos Gram-positivos, bacilos Gram-negativos e 

bacilos Gram-negativos não fermentadores da glicose. 

O poder discriminatório foi excelente (D=0,95 e D= 0,94) para as amostras de S. 

aureus e E. coli, respectivamente, não apresentando diferenças quando utilizadas as 

metodologias de protocolo rápido e convencional. Uma variação não significativa foi 

observada quando comparada a avaliação pelos critérios de Pfaller e Tenover para as três 

espécies bacterianas envolvidas no estudo. 

A avaliação do poder discriminatório (D= 0,82) para as amostras de P. aeruginosa 

foi limitada devido ao fato de termos encontrado a prevalência de um mesmo padrão de 

PFGE em quinze das vinte amostras analisadas. Este fato isolado inviabilizou a utilização 

desta ferramenta (poder discriminatório) como critério de classificação para a escolha das 

melhores técnicas de tipagem molecular. 

O desenvolvimento de um protocolo alternativo de PFGE que melhore o tempo de 

resposta e permita a implantação mais precoce e medidas de controle é fundamental para 

a epidemiologia molecular. Neste estudo foi desenvolvido e padronizado de forma pioneira 
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e inovadora, a elaboração de um protocolo rápido para tipagem molecular pela técnica de 

PFGE para as amostras clínicas de P. aeruginosa. Protocolos rápidos já descritos na 

literatura para amostras de S. aureus e E. coli foram também reproduzidos de forma 

adequada as necessidades do Laboratório Especial de Microbiologia Clínica. A utilização 

destes protocolos trará grandes vantagens para o nosso laboratórios e/ou para outros que 

desejam utilizar, uma vez que foi possível reduzir o tempo dispensado a execução da 

técnica, redução de gastos com material, redução de mão-de-obra e aumento da 

produtividade. 

Demonstramos que, o protocolo rápido apresentou excelente poder discriminatório, 

tipabilidade e reprodutibilidade em relação ao protocolo convencional, e poderá ser útil na 

identificação da fonte de surtos e na avaliação da disseminação clonal de bactérias 

multirresistentes. A principal vantagem do protocolo rápido do PFGE é a agilização dos 

resultados.  
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6 – CONCLUSÕES 

1. Foram padronizados protocolos rápidos da técnica de PFGE para a tipagem molecular  

das amostras clínicas de S. aureus (42 horas protocolo rápido versus 80 horas protocolo 

convencional), E. coli (43 horas protocolo rápido versus 80 horas protocolo convencional) 

e P. aeruginosa (56 horas protocolo rápido versus 81 horas protocolo convencional). 

 

2. As técnicas deesenvolvidas tanto pelos protocolos rápidos quanto pelos protocolos 

convencionais apresentaram excelentes percentuais de tipabilidade (100%) e 

reprodutibilidade (100%). O poder discriminatório foi excelente para as amostras clínicas 

de S. aureus e E.coli com percentuais de 95% e 94% respectivamente. O poder 

discriminatório para as amostras de P. aeruginosa (82%) também foi considerado 

satisfatório, porém inferior ao limite preconizado. Este resultado pode ser atribuido ao fato 

de termos encontrado a disseminação de um único clone, prejudicando assim a 

capacidade da técnica em diferenciar cepas com genótipos distintos. 

 

3. O critério de PFALLER et al. (1992) diferenciou melhor a presença de novos clones 

quando comparados aos critérios de TENOVER et al. (1995). Entretanto a utilização dos 

diferentes critérios de interpretação não interferiu na avaliação do poder discriminatório, 

reprodutibilidade e tipabilidade das diferentes metodologias utilizadas. 
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8 – RESUMO 

Objetivos: (a) Padronizar protocolos rápidos da técnica de eletroforese em campo 

pulsado (PFGE) para tipagem molecular de amostras clínicas de Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa; (b) Avaliar a tipabilidade, o poder 

discriminatório e a reprodutibilidade entre os protocolos rápidos de PFGE versus o 

protocolo convencional para as amostras de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa; (c) Analisar 

os resultados da tipagem molecular pela técnica do PFGE de acordo com dois critérios 

distintos de interpretação, os critérios de PFALLER et al. (1992) e os critérios de 

TENOVER et al. (1995). Métodos: Um total de 60 amostras bacterianas das seguintes 

espécies bacterianas foi selecionado: S. aureus (n=20), E. coli (n=20) e P. aeruginosa 

(n=20). Todos amostras foram isoladas da corrente sanguínea de pacientes internados no 

Hospital São Paulo (HSP) no período de 2000 a 2004. Quinze dos 20 isolados clínicos de 

cada espécie bacteriana foram selecionados de pacientes previamente caracterizados 

como não relacionados epidemiologicamente, pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar do HSP. As outras cinco amostras de cada espécie bacteriana foram 

classificadas como amostras bacterianas possivelmente relacionadas 

epidemiologicamente, provenientes de uma mesma unidade do HSP em um período de 

tempo igual ou inferior a três meses. Protocolos convencionais da técnica PFGE foram 

reproduzidos e protocolos rápidos desta mesma técnica foram padronizados, após 

digestão destas bactérias com as enzimas de restrição SmaI e SpeI. Os perfis moleculares 

foram analisados visualmente e interpretados de acordo com os critérios de Pfaller et al 

(1992) e Tenover et al (1995). Resultados: Os protocolos convencionais e rápidos de 

PFGE apresentaram resultados idênticos para tipagem das amostras clínicas de S. 
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aureus, E. coli e P. aeruginosa. De acordo com os critérios de Pfaller et al. (1992), foram 

encontrados nas amostras clínicas de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa deste estudo, 17, 

13 e 7 padrões diferentes de PFGE, respectivamente. Seguindo os critérios de Tenover et 

al. (1995) foram encontrados 16, 11 e 6 padrões distintos de PFGE nas amostras de S. 

aureus, E. coli e P. aeruginosa, respectivamente. As técnicas desenvolvidas tanto pelos 

protocolos rápidos quanto pelos protocolos convencionais apresentaram percentual de 

tipabilidade e reprodutibilidade de 100%. O poder discriminatório foi de 95%, 94% e 82% 

para as amostras clínicas de S. aureus e E.coli e P. aeruginosa, respectivamente. 

Conclusões: Foram padronizados protocolos rápidos para tipagem molecular de 

amostras de S. aureus (42hs), E. coli (43hs) e P. aeruginosa (56hs) pela técnica de PFGE. 

Todos protocolos testados apresentaram excelente tipabilidade e reprodutibilidade. O 

poder discriminatório foi excelente para as amostras clínicas de S. aureus e E. coli, e 

satisfatório para as amostras de P. aeruginosa, devido a pouca diversidade clonal. Os 

critérios de Pfaller et al. (1992) diferenciaram melhor a presença de novos clones quando 

comparados aos critérios de Tenover et al. (1995).  
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9 – ABSTRACT 

Objectives: (a) To develop rapid protocols of pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) 

technique for molecular typing of clinical samples of Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli and Pseudomonas aeruginosa; (b) To evaluate the typeability, the discriminatory 

power, and the reproducibility between rapid and conventional PFGE protocols for clinical 

isolates of S. aureus, E. coli and P. aeruginosa, (c) To analyze PFGE results according to 

two different interpretation criteria, one from Pfaller et al. (1992) and the other from 

Tenover et al. (1995). Methods: A total of 60 bacteria samples were selected from the 

following species: S. aureus (n=20), E. coli (n=20), and P. aeruginosa (n=20), isolated from 

bloodstream infections from patients from Hospital São Paulo (HSP). Among the 20 clinical 

isolates from each specie, 15 were selected from patients previously characterized by the 

hospital’s Infection Control Department of HSP as epidemiologically non-related. The other 

five isolates were characterized as possible epidemiologically related. These samples were 

collected from the same medical ward of HSP, in a period of time equal to or less than 3 

months. The conventional PFGE protocols were reproduced, and the rapid protocols were 

developed, after DNA digestion with SmaI and SpeI enzymes. The molecular patterns were 

examined visually and interpreted according to Pfaller et al. (1992) and Tenover et al. 

(1995) criteria. Results: The rapid and conventional PFGE protocols presented similar 

results for S. aureus, E. coli, and P. aeruginosa isolates. According to Pfaller et al. (1992), 

a total of 17, 13, and 7 distinct PFGE patterns were identified for S. aureus, E. coli, and P. 

aeruginosa, respectively. On the other hand, by Tenover criteria, a total of 16, 11 and 6 

distinct PFGE patterns were found for S. aureus, E. coli and P. aeruginosa, respectively. 

All protocols tested presented 100% of reproducibility and typeability. The discriminatory 
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power was 95%, 94%, and 82% for S. aureus, E. coli, and P. aeruginosa, respectively. 

Conclusions: Rapid PFGE protocols were developed for S. aureus (42hs), E. coli (43hs) 

and P. aeruginosa (56hs), and all of them presented excellent reproducibility and 

typeability. The discriminatory power was excellent for clinical isolates of S. aureus and E. 

coli, and satisfactory for P. aeruginosa; probably because of the low clonal diversity of this 

specie identified in this study. Compared to Tenover et al. (1995) criteria, Pfaller et al. 

(1992) could better differentiate the presence of new bacterial clones. 
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