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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Agente Etiológico 

Microrganismos do gênero Acinetobacter são importantes patógenos 

relacionados a infecções hospitalares, principalmente em pacientes 

debilitados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (Bergogne-Berezin e 

Towner, 1996; Lee et al., 2004; Prashanth e Badrinath, 2006; Simhon et al., 

2001).  

Acinetobacter é classificado na família Moraxellaceae, e inicialmente foi 

nomeado como Micrococcus calcoaceticus. Entretanto, em 1960, um 

estudo avaliou as características bioquímicas desse microrganismo e 

concluiu que este representava um novo gênero que passou a ser chamado 

de Acinetobacter contendo apenas a espécie Acinetobacter calco-aceticus 

(Rossau et al., 1991; Peleg, Seifert e Paterson, 2008; Baumann, Doudoroff 

e Stanier, 1968). 

Microscopicamente esses microrganismos são cocobacilos Gram-

negativos, não esporulados, que apresentam movimento por contração 

devido à presença de fímbrias polares, possuem metabolismo oxidativo, 

não fermentativo e multiplicam-se bem entre 33 e 35ºC em meios de cultura 

comumente utilizados em rotina laboratorial; em meio de cultura 

MacConkey formam colônias de coloração levemente rosa, devido a pouca 

oxidação da lactose, convexas, translúcidas e opacas com reações de 

oxidase negativa e catalase positiva (Pagel e Seyfried,1976).  
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 Através de estudos baseados na técnica de hibridização do DNA, foram 

descritos 32 grupos homólogos chamados de genomoespécies dentro do 

gênero Acinetobacter, porém apenas 19 destas genomoespécies foram 

nomeadas. (Nemec et al., 2009; Vaneechoutte et al., 2009; Gundi et al., 

2009).  

Esses microrganismos estão amplamente distribuídos na água, no solo e 

microbiota de humanos e animais (Munoz-Price e Weintein, 2008). Os 

isolados das espécies de Acinetobacter são intrinsecamente resistentes a 

muitos antimicrobianos e desifentantes, propagam-se facilmente entre 

pacientes, e são resistentes à dessecação por longos períodos, deste modo 

podem persistir no ambiente hospitalar por longos períodos, podendo 

chegar até a vinte e sete dias (Gales et al., 2001; Munoz-Price e Weinstein, 

2008; Zarrili et al.,2004). 

Apesar do seu caráter oportunista, as espécies de Acinetobacter 

possuem características reconhecidas como fatores de virulência, 

principalmente entre amostras envolvidas em quadros infecciosos. Algumas 

das características das espécies de Acinetobacter que podem favorecer a 

virulência destes microrganimos incluem: a propriedade de adesão a 

células epiteliais humanas através de fímbrias; a produção de 

lipopolissacarídeos (LPS), endotoxinas responsáveis por toxicidade letal em 

ratos; cápsula polissacarídica, que é citotóxica para células fagocíticas e 

favorece a invasão de tecidos devido à sua hidrofobicidade; produção de 

enzimas hidrolíticas responsáveis por danos aos tecidos lipídicos durante o 

processo de invasão e produção de sideróforos, que permitem a captação 
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de íons necessários para a sobrevivência do microrganismo no hospedeiro 

(Bergogne-Berezin e Towner, 1996; Joly-Guillou, 2005). 

A capacidade de formação de biofilme por Acinetobacter spp. foi 

estudada em dispositivos implantados em pacientes e em materiais 

utilizados na produção destes dispositivos (Hendrickx, Hausner e Wuertz, 

2003; Tomaras et al., 2003). 

 

1.2. Epidemiologia das Infecções por Acinetobacter spp. 

O gênero Acinetobacter tem se destacado desde o início dos anos 

setenta como um patógeno oportunista emergente, causando 

frequentemente graves infecções nosocomiais, principalmente na forma de 

surtos e esporadicamente, casos de infecções na comunidade (Villegas e 

Hartstein, 2003; Kanemoto et al., 2003). 

Na última década, o microrganismo Acinetobacter baumannii multi-

resistente (MR) têm sido relatado como o principal patógeno nosocomial em 

várias partes do mundo, sendo responsável por vários surtos (Villegas e 

Hartstein, 2003), resultando em aumento significativo de mortalidade e de 

custos hospitalares (Zhou et al., 2007). 

Desde o início de 1980, surtos de infecções hospitalares por A. 

baumannnii tem sido descritos na Europa, principalmente na Inglaterra, 

França, Alemanha, Itália, Espanha e Holanda (Bergogne-Berezin e Towner, 

1996; Fournier e Richet , 2006; Villegas e Hartstein, 2003). 

Nos Estados Unidos, em 1991 e 1992 foram descritos surtos de A. 

baumannii MR em um hospital de Nova York (Go et al., 1994). 
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Posteriormente, outros surtos de infecções causadas por A. baumanni MR 

em hospitais em Nova York foram descritos (Jones et al.,2004; Landman et 

al.,2007; Landman et al., 2002; Quale et al.,2003).  

Um estudo do National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) com 

dados coletados de 1986 a 2003 envolvendo vários hospitais nos Estados 

Unidos demonstrou um aumento significativo de isolados de Acinetobacter 

spp. MR, com resistência de até 20% ao imipenem. Em um estudo mais 

recente do Programa MYSTIC com 76 centros entre os anos de 2004 e 

2005, foi demonstrado que apenas 60 % dos isolados apresentaram 

sensibilidade ao imipenem (Unal e Garcia-Rodriguez, 2005). 

Um estudo do programa de vigilância SENTRY demonstrou que as taxas 

de resistência ao imipenem na América Latina estão entre as mais altas do 

mundo. No período de 2002 a 2004, apenas 71% dos isolados 

apresentaram sensibilidade a imipenem ou meropenem (Tognim et al., 

2004).  

Em um estudo de Brink e colaboradores, foi demonstrado que 

aproximadamente 30% dos isolados de infecção de corrente sanguínea na 

África do Sul são resistentes aos carbapenêmicos (Brink et al., 2007). 

Esses isolados resistentes são endêmicos em algumas unidades, como 

unidade de pacientes queimados e UTI, e foram disseminadas entre os 

hospitais (Marais et al., 2004). 

No Brasil, A. baumannii MR tem sido frequentemente isolado na última 

década, e em estudos multicêntricos esse microrganismo encontra-se entre 

as principais espécies associadas a infecções hospitalares (Dalla-Costa et 

al., 2003; Gales et al., 2003.; Sader et al., 2005; Carvalho et al., 2009).  
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Altas taxas de colonização de pele, trato respiratório e digestivo tem sido 

observadas durante os surtos. A orofaringe é um dos sítios predominantes 

de colonização de A. baumannii em pacientes hospitalizados. As mucinas 

presentes na cavidade oral são o primeiro sítio de ligação do microrganismo 

e, portanto podem funcionar como receptores de aderência bacteriana 

(Koeleman et al., 2001). Em particular surtos envolvendo ventilação 

mecânica em pacientes de UTI são assossiados com alta taxa de 

colonização do trato respiratório o que indica contaminação do 

equipamento de terapia respiratória como possível fonte do surto. Pacientes 

com freqüente colonização da pele durante o surto representam um papel 

importante na subseqüente contaminação das mãos dos profissionais da 

saúde contribuindo para a persistência dos surtos (Bergogne-Bérézin, 

Towner, 1996; Weist et al., 2002).  

 

1.3. Infecções da Corrente Sanguínea Causada por Acinetobater spp. 

 

Estima-se aproximadamente 250.000 novos casos de ICS anualmente 

nos Estados Unidos (Wisplinghoff et al. 2004). As Infecções de corrente 

sanguínea (ICS) caracterizam-se como uma importante causa de morbidade e 

mortalidade, representando 5 a 15% de todos os casos de infecções adquiridas 

no ambiente hospitalar (Diekema e Pfaller 2007), estando representada entre 

as dez mais frequentes causas de morte nos Estados Unidos (CDC 2009; 

Friedland et al. 2003).  

Na Europa e EUA, o número de ICS causadas por bactérias Gram 

positivas têm se tornado cada vez mais freqüentes, e correspondem a 52,9% e 
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65%, respectivamente (Bouza et al., 2001; Wisplinghoff et al., 2004). No Brasil, 

embora a maior incidência das ICS seja representada por Staphylococcus 

aureus (15,9%) e por Staphylococcus coagulase negativo (15,7%), os bacilos 

Gram negativos representam mais de 50% de todos os microrganismos 

causadores de ICS, sendo A. baumannii o quarto microrganismo mais isolado 

(Andrade et al., 2008). 

Alguns estudos descreveram que a incidência dessas infecções varia de 

1% em UTI (Warren et al. 2001), a 36% em transplantados de medula óssea 

(Collin et al. 2001). A taxa de mortalidade pode variar de 12% em unidades de 

internação geral, a 80% entre os pacientes internados na UTI (Gatell et al. 

1988; Pittet et al. 1993). O tempo de permanência prolongado na UTI, 

associado a uma terapia antimicrobiana empírica inapropriada, caracteriza-se 

como um importante preditor de morte entre esse grupo de pacientes (Bryan et 

al. 1983; Kollef e Fraser 2001; Pittet, Tarara e Wenzel 1994; Tumbarello et al. 

2006). A terapia antimicrobiana adequada pode reduzir em até 25% a taxa de 

mortalidade de pacientes com ICS por A. baumannii (Erbay et al., 2009).  

 

 

1.3.1. Programas de Vigilância  

Com o aumento significativo de infecções causadas por A. baumanni 

resistente aos carbapenêmicos na última década em várias partes do mundo, o 

CDC criou a Rede Internacional para o estudo e Prevenção da Resistência 

Antimicrobiana Emergente (International Network for the Study and Prevention 

of Emerging Antimicrobial Resistance – INSPEAR). As infecções causadas por 

esse microrganismo foram definidas como um evento de sentinela global, 
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exigindo intervenções uma vez que as opções terapêuticas tornam-se cada dia 

mais escassas (Marcham et al., 2007). 

Entre os programas de vigilância que monitoram microrganismos 

resistentes aos carbapenêmicos, estão o Programa SCOPE (Surveillance and 

Control of Pathogens of Epidemiological Importance) (Wisplinghoff et al. 2004), 

o Programa SENTRY (Antimicrobial Surveillance Program) (Andrade et al. 

2008), o Programa MYSTIC (Meropenem Yearly Susceptibility Test Information) 

(Goossens e Grabein 2005) e o Programa EARSS (European Antimicrobial 

Resistance Surveillance Syste") EUROPEAN ANTIMICROBIAL RESISTANCE 

SURVEILLANCE SYSTEM (EARSS) 2006. 

Em um estudo do programa SENTRY no período de 2003 a 2008 em 

hospitais brasileiros, Acinetobacter spp foi o quarto patógeno (8%) mais comum 

entre os bacilos Gram negativos recuperados de infecções da corrente 

sanguínea, apresentando altas taxas de resistência a todos os antimicrobianos, 

exceto Polimixina B (Andrade et al. 2008). 

De acordo com dados do Programa SCOPE americano, A. baumannii foi 

o responsável por 25% das ICS (Wisplinghoff et al. 2004).  

 

 

1.4. Fatores de Risco para o Desenvolvimento de ICS  por Acinetobacter 

spp. 

Entre os principais fatores de risco associados à ICS por Acinetobacter 

spp. destacam-se: ventilação mecânica, presença de sonda nasogástrica, 

cateter arterial, cateter urinário e permanência prolongada em UTI (Zakuan et 

al., 2009; Jang et al., 2009).  
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Outro fator de risco muito importante é o uso prévio de antimicrobianos, 

como penicilinas, cefalosporinas e aminoglicosídeos (Zakuan et al., 2009). Por 

isso torna-se fundamental a terapia antimicrobiana adequada além de um 

programa eficaz de uso racional de antimicrobianos (Erbay, et al., 2009; 

Zakuan et al., 2009).  

A grande diversidade dos fatores de risco, associada à aquisição de ICS 

hospitalar por microrganismos multiresistentes, deve-se às grandes diferenças 

epidemiológicas locais ou mesmo às diferenças epidemiológicas avaliadas em 

cada estudo. Dessa forma, é importante a identificação dos fatores de risco 

para aquisição de infecção hospitalar, tendo em vista que o conhecimento 

desses fatores permite a elaboração de estratégias específicas de prevenção 

(CDC, 2009).  

 

 

1.5. Mecanismos de Resistência aos carbapenêmicos e m Acinetobacter 

spp.   

Um dos principais fatores que vem contribuindo para o aumento de 

linhagens resistentes a uma ampla variedade de antimicrobianos, 

favorecendo o surgimento de surtos, é o uso extensivo de terapia 

antimicrobiana em hospitais, incluindo β-lactâmicos de amplo espectro, 

aminoglicosídeos e fluoroquinolonas (Koeleman et al.,1997; Zarrilli et al., 

2004; Giamarellou, Antoniadou e Kanellakopoulou, 2008 ).  

 Além disso, Acinetobater spp são intrinsicamente resistentes a uma 

ampla variedade de antimicrobianos, e vem demonstrando um grande 

potencial para a aquisição de novos determinantes de resistência, 
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respondendo rapidamente a pressão seletiva do meio ambiente (Bergogne-

Berezin e Towner, 1996; Peleg  et al., 2008).  

 Podem ocorrer diferenças nos padrões de resistência entre os isolados 

de A. baumannii devido a diferentes padrões de uso de antimicrobianos e 

diversas situações epidemiológicas, incluindo políticas de medida de 

controle de infecção relacionada à assistência à saúde, dispensação e 

escalonamento de antimicrobianos (Cisneros e Rodriguez-Bano, 2002). 

Essa diferença é observada em isolados de diferentes países, em isolados 

do mesmo país em diferentes hospitais, ou até diferenças em unidades de 

internação de um mesmo hospital. No entanto, a tendência para a 

crescente resistência desse microrganismo é indiscutível (Falagas et al., 

2007). 

Os principais mecanismos de resistência encontrados em Acinetobacter 

spp. são: (i) alterações nas proteínas ligadoras de penicilinas (Penicillin 

Binding Protein - PBPs); (ii) perda ou diminuição na expressão de proteínas 

de membrana externa (porinas); (iii) hiperexpressão de bombas de efluxo e 

(iv) produção de β- lactamases (Higgins et al., 2004). 

 

1.5.1 Alteração no sítio de ação dos antimicrobiano s 

As PBPs são enzimas envolvidas na síntese da parede bacteriana e são 

inativadas por antimicrobianos da classe dos β-lactâmicos. A interação do 

antimicrobiano com essas PBPs geralmente é específica e qualquer mínima 

variação da molécula pode causar falha da ação do antimicrobiano na 

célula bacteriana. As PBPs são carboxipeptidases e transpeptidases 

localizadas na membrana citoplasmática que atuam na etapa final da 
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síntese do peptidoglicano bacteriano, catalisando a transpeptidação entre 

as duas subunidades de mureína. Algumas delas atuam como enzimas 

líticas favorecendo a formação do septo para a divisão celular e outras nas 

etapas finais da formação da parede bacteriana (Spratt e Cromei, 1998). 

A resistência aos antimicrobianos β-lactâmicos devido a alterações de 

PBPs é mais comum nos microrganismo Gram positivos. A inibição destas 

enzimas por parte dos antimicrobianos β-lactâmicos produz a morte 

bacteriana pela lise celular. Em Acinetobacter spp. já foram relatadas 

alterações na expressão e na afinidade das distintas PBPs frente aos 

diferentes antimicrobianos β-lactâmicos. Fernadez-Cuenca e colaboradores 

descreveram a redução na expressão de PBP2, associada à produção de 

β-lactamases, como o mecanismo de resistência aos carbapenêmicos mais 

freqüente em isolados de A. baumannii em Sevilha, na Espanha 

(Fernandez-Cuenca et al., 2003; Bujis et al., 2008; Russo et al., 2009). 

 
 
1.5.2. Produção de β-Lactamases 

As β-lactamases são enzimas que hidrolisam o anel β-lactâmico, 

impossibilitando assim a sua atividade antimicrobiana e é um dos principais 

mecanismos de resistência nas bactérias Gram negativas (Livermore, 1995). 

De modo geral, as β-lactamases são capazes de hidrolisar as penicilinas, 

cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos, e isso depende da 

afinidade que a enzima possui por seu substrato, ou seja, o antimicrobiano, por 

essa razão algumas subclassificações as denominam penicilinases, 

cefalosporinases ou carbapenemases, e essa interação entre os diversos tipos 

de enzimas e seus substratos, resultam em compostos inativos que permitem a 
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sobrevivência da célula bacteriana (Bush, 2001). Entretanto, alguns fatores 

podem interferir na capacidade das β-lactamases conferirem resistência, entre 

os quais destaca-se a quantidade de enzima produzida, a habilidade da enzima 

em hidrolisar o antimicrobiano e a velocidade com que o β-lactâmico penetra 

pela membrana celular externa (Livermore, 1991).  

Nas bactérias Gram negativas, as β-lactamases encontram-se 

estrategicamente presentes no espaço perisplasmático e podem alcançar 

maiores concentrações e agir de modo mais eficaz sobre os antimicrobianos β-

lactâmicos que estão atravessando este espaço para atingir as PBPs. Este fato 

explica porque esse mecanismo torna-se mais eficiente nessas bactérias e não 

tão eficientes em bactérias Gram positivas. Nas bactérias Gram positivas, as β-

lactamases são, em sua maioria, induzíveis e excretadas para o meio 

extracelular, onde acontece a hidrólise do composto β-lactâmico antes que este 

se ligue as PBPs na membrana celular, dessa forma irão apresentar uma 

atividade menor que as β-lactamases produzidas pelas bactérias Gram 

negativas (Bush, Jacoby e Medeiros , 1995).  

A síntese das β-lactamases pode ser mediada por genes no 

cromossomo ou mediada por plamídeos e transposons, podendo ser induzida 

tanto pela presença de β-lactâmicos, como de precursores de parede celular no 

meio extracelular (Konemam et al. 2001).  

Existe uma grande diversidade de tipos de β-lactamases, e sua 

classificação foi definida por Ambler em 1980, baseado nas sequências de 

nucleotídeos e aminoácidos das enzimas e somente quatro classes 

moleculares de β-lactamases foram descritas: A) β-lactamases de espetro 
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ampliado (ESβLs), penicilinases e carbenicilinases; B) metalo-β-lactamases; C) 

cefalosporinases cromossomais; e D) oxacilinases (Ambler, 1980).  

Em 1995, Bush, Jacoby e Medeiros propuseram um esquema baseado 

nas propriedades bioquímicas, estrutura molecular e sequência nucleotídica 

das enzimas, combinando as características estruturais e funcionais das β-

lactamases, classificando-as em grupos funcionais que variam de 1 a 4, 

apresentando subgrupos nos grupos 2 e 3, os quais são diferenciados de 

acordo com seu substrato específico e perfil inibidor (Bush, Jacoby e Medeiros, 

1995). 

A Tabela 1 apresenta, de modo simplificado, a correlação entre a 

classificação molecular de Ambler (1980) e a de Bush, Jacoby e Medeiros 

(Bush, Jacoby e Medeiros, 1995) além das características funcionais das β-

lactamases.  
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Tabela 1.  Características funcionais e moleculares dos principais grupos de β-lactamases. 

Classificação de Bush – 
Jacoby - Medeiros, 1995  Classificação de 

Ambler, 1980  Características funcionais 

Grupo Funcional  Subgrupos   Classe Molecular    

1  

 

C  

Enzimas cromossômicas e plasmidiais frequente em Gram negativos. 
Isoladamente conferem resistência a todos os β-lactâmicos, exceto 
carbapenens (a menos que exista alteração de porina). Não são inibidas pelo 
ácido clavulânico. 

2   A, D  A grande maioria das enzimas é inibida por ácido clavulânico. 

 2ª  A  Penicilinases produzidas por Staphylococcus spp. e Enterococcus spp. 
conferem altos níveis de resistência às penicilinas. 

 2b  A  β-lactamases de espectro reduzido de bactérias Gram-negativas. Inclui TEM-
1 e SHV-1. 

 2be 
 

A  β-lactamases de espectro ampliado conferem resistência às cefalosporinas de 
amplo espectro e monobactâmicos (ESBLs). 

 2br  A  β-lactamases derivadas da TEM e SHV resistentes aos inibidores de β-
lactamases (IRT). 

 2c  A  Enzimas que hidrolisam a carbenicilina. 

 2d  D  Enzimas que hidrolisam a cloxacilina (oxacilina), pouco inibidas pelo ácido 
clavulânico. 

 2e  A  Cefalosporinases inibidas pelo ácido clavulânico. 

 2f  A  Enzimas que possuem um sítio ativo serina, que hidrolisam carbapenens e 
são inibidas pelo ácido clavulânico. 

3 3a, 3b, 3c 
 

B  
Metalo-β-lactamases, que conferem resistência aos carbapenens e todos os 
outros β-lactâmicos, com exceção dos monobactâmicos. Não são inibidas 
pelo ácido clavulânico, tazobactam e sulbactam. 

4   ND  Enzimas não sequenciadas, que não são categorizadas em outros grupos. 

Abreviatura: N.D., não determinada (Adaptado do artigo de Bush, 2001). 
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1.5.3 - β-Lactamases do tipo AmpC 

As β-lactamases do grupo 1 de Bush, Jacoby e Medeiros (1995)  e da 

classe molecular C de Ambler (1980) conhecidas como β-lactamases do tipo 

AmpC, são enzimas cromossômicas ou plasmidiais podendo ser induzíveis ou 

não. Na ausência de antimicrobianos β-lactâmicos é normalmente produzida 

em baixos níveis, mas em presença de β-lactâmicos indutores como, por 

exemplo, cefoxitina e imipenem, sua produção pode aumentar de 100 a 1000 

vezes, e assim que estes indutores forem retirados, a produção pode voltar a 

níveis basais (Jones, 1998; Philippon, Arlet e Jacoby, 2002; Sanders et 

al.,1997).  

As β-lactamases do tipo AmpC conferem resistência às penicilinas, 

inclusive as associações  com inibidores de β-lactamases (sulbactam, 

tazobactam e ácido clavulânico), cefalosporinas de 1ª, 2ª e 3ª gerações, e aos 

monobactâmicos (aztreonam) (Bush, Jacoby e Medeiros, 1995). Embora essas 

enzimas sejam mais freqüentes em isolados pertencentes ao grupo CESP 

(Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Serratia marcescens, Providencia 

stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris e Morganella morganii), já 

foram detectadas no gênero Acinetobacter  (Danes et al., 2002; Bou e 

Martinez-Beltran, 2000).  

Existe a possibilidade dos genes responsáveis pela hiperprodução de β-

lactamases do tipo AmpC estarem localizados em sequências de inserção que 

facilmente poderão ser associadas a um forte promotor, resultando em altos 

níveis de resistência às cefalosporinas (Corvec et al., 2003). 
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1.5.4 - β-Lactamases de Espectro Ampliado (ES βLs) 

Estas enzimas representam o maior grupo de β-lactamases estudadas 

atualmente (Bradford, 2001; Bush, Jacoby e Medeiros, 1995; Gniadkowski, 

2008). Pertencem à classe molecular A de Ambler (1989) e estão distribuídas 

no grupo 2 de Bush, Jacoby e Medeiros (1995). As ESβL apresentam uma 

serina no seu sítio ativo e são codificadas por genes localizados em 

plasmídeos, conferem resistência às cefalosporinas de amplo espectro e aos 

monobactâmicos, mas não aos carbapenêmicos. (Bush, Jacoby e Medeiros, 

1995; Rossolini, D'Andrea e Mugnaioli, 2008; Winokur et al., 2001).  

A primeira ESβL descrita em Acinetobacter spp. na Europa e Ásia foi a 

PER-1 (Yong  et al.,2003; Vahaboglu et al., 1997). Em agosto de 2003, outra 

ESβL foi descrita em A. baumannii pela primeira vez, a VEB-1, que pertenciam 

a um mesmo clone e foram responsáveis por um surto em um hospital de 

Valência, na França (Poirel et al., 2007). Recentemente uma nova ESβL foi 

descrita em isolados clínicos de Acinetobacter spp. denominada SCO-1 que 

possui alta capacidade de hidrolisar penicilina e cefalosporinas, porém 

apresenta uma capacidade baixa de hidrolisar os carbapenêmicos (Poirel et al., 

2007). Outra ESβL identificada recentemente em A. baumannii foi a GES, 

conferindo resistência aos carbapenêmicos (Queenan e Bush, 2007; 

Moubareck et al.,2009)  

 
 

.  
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1.5.5 - Carbapenemases  

Os carbapenêmicos tornaram-se fundamentais para o tratamento de 

infecções causadas por microrganismos resistentes, porém torna-se 

preocupante o número de bactérias Gram negativas resistentes a essa classe 

de antimicrobianos. As enzimas do tipo carbapenemases são capazes de 

hidrolisar não só os carbapenêmicos, mas outras penicilinas e cefalosporinas 

(Queenan e Bush, 2007). 

 

1.5.5.1 - Carbapenemases serina (Oxacilinases) 

  
As carbapenemases da classe D (Ambler, 1980), também chamadas de 

carbapenemases do tipo OXA, apresentam baixa atividade hidrolítica aos 

carbapenêmicos (oxa-carbapenemases) e formam um grupo heterogêneo de 

acordo com suas propriedades estruturais e biquímicas. Apresentam em seu 

sítio ativo um grupamento serina, e são chamadas de oxacilinases por 

possuírem a capacidade de hidrolizar a oxacilina de maneira mais eficiente e 

rápida que as penicilinas clássicas, além da já mencionada capacidade de 

hidrolisar os carbapenêmicos (Naas et al., 2005; Naas e Nordmann,1999; 

Nordmann e Poirel, 2002). 

A produção destas enzimas, em associação com outro mecanismo de 

resistência, como por exemplo, alteração da permeabilidade da membrana 

externa, hiperexpressão de um sistema de efluxo ou alteração do sítio de 

ligação do antimicrobiano, pode resultar em alto grau de resistência aos 

carbapenêmicos (Queenan e Bush, 2007).  

Embora a maioria dessas enzimas sejam codificadas por genes 

inseridos em cassetes de integron de classe 1,estudos recentes têm 
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demonstrado que estas podem estar em outras estruturas como sequências de 

inserção e transposons (Recchia e Hall, 1997; Poirel, Naas e Nordman, 2010).  

Essas enzimas conferem uma diminuição na sensibilidade ou resistência 

aos carbapenêmicos em A. baumannii, sendo suas concentrações inibitórias 

mínimas (CIMs) geralmente superiores a 8µg/mL (Heritier et al., 2005). Até o 

momento foram descritas cerca de 150 variantes de oxacilinases, divididas em 

oito grupos, porém apenas quatro foram descritas em Acinetobacter spp 

(Poirel, Naas, Nordman, 2010). 

O grupo 1 das oxacilinases é constituído pelas enzimas OXA-23, OXA-

27 e OXA-49 (Afzal-Shah, Woodford e Livermore, 2001). Estas enzimas são 

codificadas por genes correspondentes ao grupo blaoxa-23-like (Peleg, Seifert e 

Paterson, 2008).  

A primeira oxacilinase identificada foi a OXA-23, em 1985 na Escócia, 

antes mesmo da aprovação do uso de carbapenêmicos, dessa forma uso 

clínico do imipenem provavelmente não foi responsável pela evolução das 

carbapenemases de classe A e D, pois estas enzimas já estariam presentes 

nestes microrganismos (Scaife et al., 1995).  

Esta enzima foi chamada inicialmente de ARI-1, e após caracterizações 

genéticas e bioquímicas foi renomeada como OXA-23, sendo encontrada em 

plasmídeo (Donald et al., 2000). No Brasil, estudos demonstram que a OXA-23 

tem sido responsável pelo fenótipo de multirresistência em isolados 

hospitalares de A. baumannii em várias cidades, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, assim como surtos de infecção em Curitiba e Ponta Grossa (Mostachio 

et al., 2009; Carvalho et al., 2009; Dalla-Costa et al., 2003).  
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O segundo grupo de oxacilinases é composto pelas enzimas OXA-24, 

OXA-25, OXA-26, OXA-40 e OXA-72 e são codificadas por genes 

correspondentes ao grupo blaoxa-24-like (Walther-Rasmussen e HØiby, 2006; 

Heritier et al., 2003; Lu et al., 2009; Peleg, Seifert e Paterson, 2008). O primeiro 

relato de OXA-72 foi descrito na Tailândia em 2004, em isolados de A. 

baumannii, sendo localizado no plasmídeo (Lu et al., 2009). 

O terceiro, e maior grupo das oxacilinases é composto pelas enzimas 

OXA-51, -64, -65, -66, -68, -69, -70, -71, -78, -79, -80, -82. Este grupo de 

enzimas é codificado por genes agrupados no complexo blaoxa-51-like (Brown, 

Young e Amyes, 2005; Peleg, Seifert e Paterson, 2008). 

A OXA-51 está localizada no cromossomo de A. baumannii, portanto é 

intrínseca dessa espécie. Essa enzima tem importância, pois a expressão do 

gene que a codifica possui uma baixa atividade hidrolítica, mantendo 

sensibilidade ao imipenem (Heriter et al., 2005; Brown, Young e Amyes, 2005). 

Os estudos demonstram que a migração da sequência de inserção ISAba-1 

para a região upstream do gene blaoxa-51 pode promover uma hiperexpressão 

desse gene, reduzindo assim a sensibilidade do A. baumannii aos 

antimicrobianos carbapenêmicos (Turton et al., 2006).  

O quarto grupo de oxacilinases é representado pela OXA-58, que é 

codificada pelo gene pertendente ao complexo bla oxa-58-like. O primeiro relato 

de OXA-58 foi em um isolado de A. baumannii, na França, em 2003, e foi 

localizado em plasmídeo bacteriano, desde então, vários estudos vem 

reportando a presença dessa enzima mundialmente (Marque et al., 2005; Peleg 

et al., 2006 a e b; Poirel et al., 2005; Coelho et al., 2006; Heritier et al., 2005). 
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Dentre todas as subfamílias de oxacilinases, algumas merecem destaque por 

serem fatores determinates para a resistência em A. baumannii, são OXA-23-

like, OXA-24-like, OXA-58-like (Poirel e Nordmann, 2006). A distribuição e 

contexto genético das OXAs estão descritos na Figura 1. 

 

 
 
 
 
Figura 1 - Descrição da distribuição geográfica e contexto genético das 
oxacilinases em A. baumannii. As porcentagens correspondem ao grau de 
homologia dos aminoácidos entre os clusters das enzimas. As enzimas 
localizadas dentro dos círculos correspondem às enzimas adquiridas e a do 
quadrado corresponde a enzima natural do microrganismo. Fonte: Peleg, 
Seifert e Paterson, 2008. (Transcrito como o original em inglês). 
 
  

Recentemente foi descrita a OXA-143, que é codificada por plasmídeo e 

não foi associada a sequência de inserção (Higgins et al., 2009). 
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1.5.6 - Metalo-β-Lactamases (M βLs)  

A produção de enzimas do tipo metalo-β-lactamases (MβLs) é uma das 

principais causas de redução de sensibilidade aos antimicrobianos 

carbapenêmicos, e têm sido descritas em isolados de Acinetobacter spp. desde 

o início da década de 90 (Poirel et al., 2000). Estas enzimas são pertencentes 

ao grupo 3 de Bush (Bush, Jacoby e Medeiros, 1995) e à classe molecular B de 

Ambler (Ambler, 1980), e possuem a capacidade de hidrolisar todos os 

antimicrobianos β-lactâmicos, exceto o monobactâmico aztreonam (Nordmann 

e Poirel, 2002).  

Essas enzimas caracterizam-se por necessitarem de dois íons 

divalentes, usualmente zinco, como co-fator para a atividade catalítica, por 

terem a mesma estrutura tridimensional e por apresentarem resíduos 

conservados, os quais são responsáveis pela interação da enzima com cátions 

divalentes (Murphy et al., 2003). Por isso são inibidas pelo ácido 

etilenodiaminoacético (EDTA) ou por compostos derivados do ácido tiolático 

(ácido 2-mercaptopropiônico), os quais possuem a propriedade de quelar o 

zinco. No entanto, não sofrem ação dos inibidores das serino-β-lactamases, 

como o ácido clavulânico (Queenan e Bush, 2007).  

As MβL intrínsecas são normalmente mediadas por cromossomo (Walsh 

et al., 1994) e são encontradas em um número limitado de espécies, como: 

Bacilus cereus, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium odoratum, Legionella 

gormanii, Bacteroides fragilis, Stenotrophomonas maltophilia (Hirakata et al., 

1998).  

As MβL adquiridas são codificadas por cassetes gênicos localizados no 

cromossomo ou plasmídeo bacteriano. No entanto, com exceção da enzima 
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SPM-1, que é codificada por um gene localizado em plasmídeo, as demais MβL 

adquiridas, como por exemplo a IMP-1, são codificadas por genes localizados 

em integrons de classe 1 (Toleman et al., 2003; Walsh et al., 2003). Esses 

genes podem integrar-se a transposon ou plasmídeo bacteriano, estruturas 

genéticas que conferem mobilidade ao gene, facilitando a disseminação dessas 

enzimas entre diferentes espécies bacterianas. Portanto, essas enzimas 

passaram a ser conhecidas como MβLs móveis ou adquiridas (Sacha et al., 

2008).  

O primeiro relato de uma MβL, a IMP-1 aconteceu em 1992, em um 

isolado clínico de Serratia marcescens no Japão, e apresentava resistência ao 

imipenem e cefalosporinas (Watanabe et al., 1991). Em 2003 foi descrito o 

primeiro isolado de A. baumanni produtor de MβL do tipo IMP-1 no Brasil. O 

isolado clínico foi proveniente de uma cultura de secreção traqueal de um 

paciente internado na UTI geral do Hospital São Paulo no ano de 2000 (Gales 

et al., 2003).  Desde então, a disseminação de isolados produtores de MβLs, 

tem sido frequentemente descritas em hospitais brasileiros (Lincopan et al., 

2005; Lincopan et al., 2006; Sader et al., 2005; Tognim et al., 2006). 

Atualmente são conhecidas 24 variantes de IMP (http://www.lahey.org/studies). 

Em 1999 foi caracterizada a segunda MβL, denominada VIM-1, isolada 

de P. aeruginosa em Verona, na Itália, e já foi disseminada (Queenan & Bush, 

2007). Atualmente, foram descritas 22 variantes dessa enzima, principalmente 

em isolados de P. aeruginosa (http://www.lahey.org/studies). 

Em 1997 foi descrita a SPM-1, encontrada em isolado clínico de P. 

aeruginosa recuperada do trato urinário de um paciente internado no Hospital 

São Paulo. Essa MβL parece estar relacionada somente com esta espécie 
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bacteriana, uma vez que até o momento não foi descrita em outro 

microrganismo (Gales et al., 2003; Poirel et al., 2004).  

A enzima GIM-1 foi identificada em isolado de P. aeruginosa em 2002, 

em Dusseldorf, Alemanha (Castanheira et al., 2004). Em 2005, na Coréia foi 

descrita a enzima SIM-1 (Lee et al., 2005). As últimas MβLs descritas foram 

AIM-1 e KHM-1 (http://www.lahey.org/studies).  

 

 
1.5.7 - Impermeabilidade de Membrana Externa  

 

1.5.7.1 - Porinas  

As bactérias Gram negativas apresentam uma estrutura caracterizada 

como membrana externa que é composta por fosfolipídeos, lipopolissacarídeos 

e por proteínas de membrana externa (OMP - “outer membrane proteins”), 

também conhecidas como porinas. Essa membrana externa está localizada 

acima da membrana citoplasmática e da camada de peptídoglicano, e atua 

como uma barreira permeável que elimina os compostos nocivos à célula, 

presentes no meio externo (Nikaido, 1994).  

As porinas são proteínas que formam canais de água no seu interior e 

permitem a difusão de solutos hidrofílicos através da membrana externa e a 

extrusão de produtos não utilizados pela célula bacteriana (Nikaido, 1989). As 

porinas variam de tamanho e carga elétrica de acordo com cada microrganismo 

(Parr Jr. et al., 1987;Yamazaki et al., 1989). A perda ou a diminuição da 

expressão dos genes codificadores das OMP desencadeia a redução da 

entrada de antibióticos na célula, diminuindo a concentração interna do 
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antimicrobiano contribuindo, consequentemente, no mecanismo de resistência 

aos β-lactâmicos (Hernandez-Alles et al., 1999). A redução de expressão ou 

perda destas porinas contribui para o aumento nos níveis de resistência aos β-

lactâmicos, especialmente quando mecanismos adicionais de resistência são 

expressos (Martinez-Martinez, 2008).  

A quantidade e tamanho reduzidos de porinas poderiam explicar a 

diminuição da permeabilidade de membrana externa do A. baumannii, que 

quando comparada a outras espécies, chega a 5 % menos permeável aos 

antimicrobianos, e este fato poderia explicar a sua resistência intrínseca a 

vários antimicrobianos (Obara e Nakae, 1991).   

Em isolados clínicos de A. baumannii onde não foi observada nenhuma 

atividade enzimática de carbapenemases, foi detectado uma proteína de 

membrana externa de 29-kDa, chamada CarO, que demonstrou estar 

associada a resistência ao imipenem, porém, essa proteína parece possuir um 

canal monomérico inespecífico para o imipenem, ao contrário da OprD 

presente em P. aeruginosa (Nikaido, 2003; Siroy et al., 2005). 

 Recentemente, uma proteína de 43-kDa, denominada D2, foi 

identificada em A. baumannii como homóloga da porina OprD, associada 

frequentemente com a resistência ao imipenem em isolados de P. aeruginosa 

(Dupont et al., 2005). Em estudos com isolados de A. baumannii resistentes 

aos carbapenêmicos e não produtores de carbapenemases,foi demonstrado 

que essa resistência estava associada à perda de OMPs de 33 a 36-kDa (Del 

Mar Tomas et al., 2005). Outra Omp descrita em Acinetobacter spp. é a 

OmpW, que apresenta alta homologia com as OmpW encontradas em E. coli e 

P. aeruginosa. Entretanto, a função desta porina em A. baumannii ainda não foi 
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bem esclarecida, mas parece estar relacionada com a resistência in vitro à 

colistina (Vila, Martí e Sánchez-Céspedes, 2007; Hong et al., 2006).  

 

1.5.7.2 – Hiperexpressão de bomba de efluxo 

 
O sistema de efluxo funciona devido à atuação de proteínas de 

membrana especializadas envolvidas na extrusão de substratos tóxicos de 

dentro da célula para o ambiente externo (Webber e Piddock, 2003). Esse 

sistema é expresso em todas as células vivas, e atua principalmente na 

proteção contra efeitos tóxicos. A resistência bacteriana a diferentes classes de 

antimicrobianos foi associada à hiperexpressão dessas bombas, e funcionam 

sinergicamente com a baixa permeabilidade da membrana externa (Poole, 

2002).  

Atualmente o sistema de bomba de efluxo foi agrupado em seis famílias: 

1- ATP binding cassete family (ABC); 2- major facilitador superfamily (MFS); 3- 

resitance-nodulation-division family (RND); 4- multidrug and toxic compound 

extrusion family (MATE); 5- Small Multidrug resistance family (SMR); 6- 

drug/metabolite transporter superfamily (DMT) (Poole, 2002). Em A. baumannii 

a resistência antimicrobiana mediada por expressão de bombas de efluxo está 

geralmente associada aos sistemas das famílias MFS e RND. A família MFS é 

representada pot Tet(A), Tet(B) e ClmA. O determinante Tet(A) confere 

resistência à tetraciclina e minociclina, e o ClmA confere resistência ao 

cloranfenicol (Fournier e Richet, 2006). O sistema de efluxo Tet, pertencente à 

família MFS, é um dos mais importantes mecanismos de resistência à 

tetraciclina em bactérias Gram negativas, e o gene pode estar presente em 
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transposons e inserido em plasmídio. Esse sistema é regulado pela presença 

da tetraciclina (Vila , Martí e Sánchez-Céspedes, 2007).  

A família RND possui um complexo denominado AdeABC, foi o primeiro 

sistema descrito em Acinetobacter spp. e confere resistência aos 

aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, eritromicina, cefotaxima, cloranfenicol, 

tetraciclina, trimetoprim e tigeciclina (Magnet, Courvalin e Lambert, 2001; Peleg 

et al., 2006). Esse sistema pode causar resistência de alto grau quando é 

associado à presença de oxacilinases (Marque et al., 2005). Essa família 

possui ainda mais dois sistemas, o AdeDE,  já descrito em A. baumannii que 

confere resistência aos antimicrobianos citados anteriormente e também à 

amicacina, ceftazidima, rifampicina e meropenem (Chau et al., 2004) e o 

sistema AdelJK, que confere resistência aos β-lactâmicos, cloranfenicol, 

tetraciclina, eritromicina, novobiocina e rifampicina (Damier-Piolle et al., 2008).  

Outro sistema de efluxo descrito em Acinetobacter spp. é o AbeM, que 

pertence à família MATE. Esse sistema é responsável pela redução da CIM até 

por 4 vezes mais para norfloxacina, ofloxacina, ciprofloxacina e gentamicina 

(Su et al., 2005).   

Como Acinetobacter spp. tornou-se um importante patógeno em 

infecções hospitalares por apresentar facilidade em adquirir genes de 

resistência a vários antimicrobianos e grande habilidade em manter-se em 

ambientes hospitalares durante longos períodos, tornou-se importante o estudo 

desses mecanismos de resistência como fator determinante para contenção 

dessas infecções. 
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2. OBJETIVOS 

 
Geral: 

• Avaliar o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos carbapenêmicos 

e ampicilina/sulbactam, e presença de carbapenemases entre 

isolados clínicos de Acinetobacter spp. provenientes de infecção de 

corrente sanguinea de pacientes hospitalizados nos centros médicos 

participantes do Programa de Vigilância SCOPE Brasil, entre junho 

de 2007 a julho de 2009. 

 

Específicos: 

• Caracterizar a freqüência e tipos de metalo-β-lactamases presentes 

nos isolados resistentes aos carbapenêmicos. 

• Determinar a freqüência dos genes bla oxa-23-like, bla oxa-24-like, bla oxa-

51-like, bla oxa-58-like entre os isolados resistentes aos 

carbapenêmicos. 

• Avaliar a disseminação clonal dos isolados resistentes aos 

carbapenêmicos e carreadores de genes codificadores de metalo-β-

lactamases. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Casuística do Estudo 

O Projeto SCOPE Brasileiro é uma extensão de um estudo realizado 

pela Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos, denominado de 

SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance) 

coordenado pelo Dr. Richard P. Wenzel e Dr. Michael B. Edmond, que 

mostraram dados epidemiológicos sobre mais de 24.000 infecções da corrente 

sanguínea em 49 hospitais norte-americanos durante um período de sete anos 

(Wisplinghoff et al., 2004).  

As ICS hospitalares foram definidas pelo isolamento de microrganismos 

patogênicos de uma ou mais amostras de hemoculturas positivas em pelo 

menos 48 horas de admissão do paciente. Isolados bacterianos potencialmente 

contaminantes de pele (ex.: difteróides, Propionibacterium spp., Bacillus spp., 

Staphylococcus coagulase negativo ou Micrococcus spp.), coletados de 

pacientes em utilização de cateter venoso central e prescrição de terapia 

antimicrobiana para esta infecção, e exibindo ao menos um dos sintomas de 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS), foram incluídos.  

As hemoculturas foram processadas pelos hospitais participantes do 

estudo. Somente a primeira hemocultura (com um ou mais microrganismos) de 

cada paciente foi considerada. A identificação dos isolados das hemoculturas 

assim como os testes de sensibilidade foram realizados pelos laboratórios 

afiliados aos centros hospitalares brasileiros incluídos no estudo. No total, seis 

laboratórios utilizaram método automatizado para identificação e teste de 

sensibilidade aos antimicrobianos, três utilizaram Vitek II® (BioMeriéux, North 

Caroline, USA) e três utilizaram o sistema BD Phoenix® (Becton Dickinson and 
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Company, Maryland, USA). As amostras dos nove centros que não possuíam 

método automatizado foram re-identificadas e testadas quanto à sensibilidade 

aos antimicrobianos pelo LEMC, utilizando o sistema BD Phoenix® (Becton 

Dickinson and Company, Maryland, USA).  

Todas as amostras clínicas caracterizadas epidemiologicamente e 

microbiologicamente neste trabalho fazem parte do Projeto SCOPE Brasileiro. 

O Laboratório Especial de Microbiologia Clínica (LEMC), Universidade Federal 

de São Paulo - Escola Paulista de Medicina é o centro coordenador deste 

estudo no Brasil. 

 
 

 

3.2. Amostras Bacterianas 

 
 

O Programa SCOPE Brasileiro incluiu o envio de dados epidemiológicos 

dos pacientes acometidos com infecções de corrente sanguínea, sendo 

facultativo o envio das amostras bacterianas pelos centros médicos 

participantes para o LEMC. Entre os 16 centros participantes do estudo, 15 

optaram por enviar isolados bacterianos.  

Esses isolados foram enviados mensalmente ao LEMC, em meio de 

transporte Amies com carvão ativado (Copan, Brescia, Itália). No LEMC, todas 

as amostras foram semeadas em placas de ágar sangue ou MacConkey e em 

seguida foram armazenadas em caldo tríptico de soja (TSB- Oxoid, 

Basingstoke, Inglaterra) com glicerol 15% a -20ºC.  
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Foram selecionadas para esse estudo todas as amostras clínicas de 

Acinetobacter spp. enviadas ao LEMC, entre o período de Junho de 2007 a 

Julho de 2009. As amostras de Acinetobacter spp. foram provenientes de 13 

diferentes centros médicos hospitalares participantes do Programa SCOPE 

Brasileiro (Tabela 2), sendo esses centros médicos representativos das cinco 

regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste). Apenas um 

centro médico participante do estudo optou por enviar somente os dados 

epidemiológicos.  
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Tabela 2-  Centros médicos particpantes do Projeto SCOPE Brasil (Junho de 

2007 a Julho de 2009)  

   

Centro Médico Início da Coleta de 
Dados 

Cidade/Estado  

1 - Hospital São Paulo Junho de 2007 São Paulo/SP 

2 - Hospital do Rim e Hipertensão Junho de 2007 São Paulo/SP 

3 - Hospital de Diadema Junho de 2007 São Paulo/SP 

4 - Instituto de Oncologia Pediátrica 
(IOP/GRAAC) 

Junho de 2007 São Paulo/SP 

5 - Hospital Nove de Julho Junho de 2007 São Paulo/SP 

6 - Hospital Israelita Albert Einstein Junho de 2007 São Paulo/SP 

7 - Hospital Santa Casa de Porto Alegre Outubro de 2007 Porto Alegre/RS 

8 - Hospital do Coração de Natal Janeiro de 2008 Natal/RN 

9 - Hospital Universitário Walter Cantídio Janeiro de 2008 Fortaleza/CE 

10 - Hospital Santa Casa do Pará Dezembro de 2007 Belém/PA 

11 - Hospital da Unimed de Natal Fevereiro de 2008 Natal/RN  

12 - Hospital das Clínicas de Goiânia Janeiro de 2008 Goiânia/GO 

13 – Hospital de Base de Brasília Janeiro de 2008 Brasília/DF 

14 - Hospital Conceição de Porto Alegre Maio de 2008 Porto Alegre/RS 

15 - Hospital Espanhol de Salvador Julho de 2008 Salvador/BA 

16 - Hospital Estadual Universitário do 
Triângulo Mineiro 

Janeiro de 2009 Uberaba/MG 
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3.3. Testes Microbiológicos e Moleculares 

 

3.3.1. Confirmação da Identificação Bacteriana e Te ste de 

Sensibilidade pelo Sistema Automatizado Phoenix ® 

 

Todos os isolados encaminhados pelos centros médicos participantes 

como pertencentes ao gênero Acinetobacter spp. , ou os isolados em que o 

centro participante não possuía sistema de identificação automatizado, foram 

submetidas a re-identificação pelo sistema BD Phoenix 5.1® (Becton Dickinson, 

Sparks, MD 21152, USA) para a confirmação do gênero e da espécie 

bacteriana.  

Através desse sistema também foi possível estabelecer o perfil de 

sensibilidade das amostras de Acinetobacter spp. pela determinação da 

concentração inibitória mímina (CIM), de acordo com as recomendações do 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), documento M100-S18, 

2008.  

A re-identificação bacteriana e o teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos foram realizados, após isolamento e subcultivo das amostras 

em ágar sangue por duas vezes, conforme recomendado pelo CLSI, 2008. 

Para a realização dos testes de identificação e sensibilidade aos 

antimicrobianos, inicialmente, foi preparada uma única suspensão bacteriana 

de aproximadamente 1,5 x 108 Unidades Formadoras de Colônias (UFC)/mL, 

correspondente a 0,5 da escala de McFarland. Para o teste de sensibilidade, foi 

reservado 25 µL dessa suspensão bacteriana, que em seguida foi diluída em 8 
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mL de caldo e acrescida de 50 µL do indicador de oxido-redução específicos do 

fabricante. Essas duas suspensões foram dispensadas em orifícios específicos 

presentes no painel NMIC/ID 104 (Becton Dickinson, Sparks, MD 21152, USA) 

utilizado apenas para bactérias Gram negativas. Após o preenchimento de 

todos os poços contidos no painel, este foi incubado por 6 a 18 horas no 

aparelho BD Phoenix 5.1®. Os procedimentos metodológicos seguintes, assim 

como os descritos acima foram realizados conforme as recomendações 

descritas pelo fabricante. 

Definiu-se a CIM como a menor concentração de antimicrobiano 

capaz de inibir o crescimento bacteriano. As CIM50 e CIM90 foram definidas 

como as menores concentrações de antimicrobianos capazes de inibir o 

crescimento de 50% e 90% das amostras, respectivamente. Os isolados foram 

classificados como sensíveis, intermediários ou resistentes empregando os 

limites de sensibilidade preconizados pelo documento M100-S19 (CLSI, 

2009b).  

Para a validação do lote do painel e para o controle de qualidade desses 

testes foram incluídas as cepas controle da American Type Culture Collection 

(ATCC) de E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853.  
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3.3.2. Perfil de Sensibilidade aos carbapenêmicos ( imipenem e 

meropenem) e ampicilina/sulbactam pela Metodologia de Diluição 

em Ágar  

 

O teste de diluição em ágar foi realizado em todos os isolados de 

Acinetobacter spp. encaminhados pelos centros participantes ao LEMC. Após o 

crescimento bacteriano em placas de ágar sangue por 18 horas, uma a três 

colônias isoladas de Acinetobacter spp. foram transferidas para tubos contendo 

4 mL de salina (NaCl - Sigma, St. Louis, MO). A suspensão bacteriana foi 

homogeneizada e a turvação medida em turbidímetro digital (Baxter®, 

Sacramento, EUA), para a obtenção de uma concentração bacteriana em torno 

de 1,5 x 108 unidades formadoras de colônias (UFC)/mL correspondente a 0,5 

da escala de McFarland (CLSI, 2009). 

As CIMs foram determinadas pela metodologia de diluição em ágar 

seguindo as recomendações do CLSI (CLSI, 2009a) para os seguintes 

antimicrobianos e respectivas diluições: imipenem (0,25-256 µg/mL), 

meropenem (0,25-256 µg/mL) e ampicilina/sulbactam (0,25-64 µg/mL). Esta 

metodologia foi realizada através da incorporação de concentrações seriadas e 

logarítmicas do respectivo antimicrobiano em placas de Petri individuais 

contendo ágar Müeller-Hinton (Oxoid, Basingstoke, Inglaterra). Cada placa 

representava uma única concentração do antimicrobiano. Foram testadas 

diferentes concentrações, de acordo com o antimicrobiano testado.  

Após preparo e diluição do inóculo, os isolados bacterianos foram 

inoculados simultaneamente sobre a superfície do ágar utilizando um multi-

inoculador, o qual dispensa de 1 a 3 µL contendo aproximadamente o inóculo 
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final de 1 x 104 UFC/mL. As placas inoculadas foram incubadas por 18-24 

horas, a 37°C. Após este período, a CIM foi determinada como a menor 

concentração de antimicrobiano capaz de inibir o crescimento bacteriano 

(CLSI, 2009a).  

Como controle de qualidade dos testes de sensibilidade foram utilizadas 

as cepas de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 e Escherichia coli ATCC 

25922.  

 

3.3.3. PCR Multiplex em Tempo Real para Detecção de  Metalo-β- 
Lactamase (MBL)  

 

A amplificação por PCR em tempo real foi realizada em volume final de 

25 µL: 12,5 µL de Platinum SYBR Grenn qPCR SuperMix (Platinum Taq DNA 

polimerase, SYBR Green I dye, Tris-HCl, KCl, 6mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 

µM dCTP, 800 µ dUTP, uracil DNA glicosilase, e tampão) (Invitrogen, CA), seis 

pares de oligonucleotídeos nas seguintes concentrações: IMPgen-F1 e 

IMPgen-R1 (1 µM); VIMgen-F2 e VIMgen-R2 (0,1 µM); GIM-F1 e GIM-

R1(0,1µM); SIM-F1 e SIM-R1 (0,1µM); SPM-F1 e SPM-F2 (0,1µM); 16S-8F e 

16S-1493R (0,04µM) e 1µL da amostra. A termociclagem foi realizada  

utilizando o termociclador ABI 7500 Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems, Foster City, USA) empregando as seguintes condições: 50°C por 2 

minutos e 95°C por 2 minutos (UDG), seguido de 40 c iclos a 94° C por 20 

segundos; 53° C por 45 segundos; 60° C por 30 segun dos. Após amplificação 

foi realizada curva de dissociação por meio do aquecimento dos isolados de 

68° C  a 95° C com aumento gradual de 0,5 C/s.  
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3.3.4. Detecção genotípica de OXA carbapenemases po r Multiplex 

PCR 

 Para detecção da presença de genes que codificam 4 sub-grupos de 

OXA carbapenemases (23, 24, 51 e 58)  foram utilizadas isolados bacterianos 

com 24 horas de incubação, obtidas do subcultivo em ágar sangue (Oxoid, 

Basingstoke, Hampshire, England) enriquecido com sangue de carneiro 

desfibrinado. Após o isolamento de colônias puras, foi feito um inóculo com 

aproximadamente 5 colônias em 300 µL de água MilliQ estéril, livre de DNase e 

RNase, e agitado vigorosamente em vórtex. Em fluxo laminar, foi preparada 

uma solução mãe (máster mix) contendo: 0,25 µL de cada um dos 

oligonucleotídeos, 10 µL de Go Taq® Green Máster Mix2X (Tampão de reação 

pH 8,5, 400 µM dATP, 400 µM dGTP, 400 µM dCTP, 400 µM dTTP, 3 mM 

MgCl2 e taq DNA Polimerase) 1 µL do inóculo e água MilliQ estéril para o 

volume final de 20 µL. As condições utilizadas para a reação de PCR no 

termociclador (Eppendorf Mastercycler, Eppendorf AG, Hamburg, Germany) 

foram: ciclo de denaturação inicial de 94° C por 5 minutos, seguido de 30 ciclos 

a 94° C por 25 segundos; 52° C por 40 segundos; 72°  C por 50 segundos. 

Após o último ciclo, houve uma extensão final a 72° C por 6 minutos. Após a 

amplificação do DNA, o produto amplificado final foi submetido à eletrofores em 

gel de agarose a 1,5% contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio e visibilizado 

sob luz ultravioleta.  

Foram utilizadas como controle positivo da reação da PCR, cepas 

caracterizadas geneticamente pelo laboratório ALERTA (Universidade Federal 

de São Paulo- Disciplina de Infectologia – UNIFESP) como produtoras de 

Oxacilinases e como controle negativo uma alíquota da solução mãe sem DNA. 
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A diferenciação dos genes amplificados é feita de acordo com o tamanho do 

amplicon, pela análise do gel de agorose (Tabela 3).   

  

Tabela 3-  Oligonucleotídeos utilizados como iniciadores e tamanho do 

amplicon para a detecção dos genes codificadores de OXA carbapenemases. 

 

Oligonucleotídeos  
iniciadores Sequência Gene Alvo  

Amplicon 
(pb) 

OXA 23-F GATCGCATTGGAGAACCAGA blaOXA-23 501 
OXA 23-R ATTTCTGACCGCATTTCCAT 
OXA 24-F GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA 

blaOXA-24 246 
OXA 24-R AGTTGAGCGAAAAGGGATT 
OXA 51-F TAAAGCTTTGACGCCCTTG 

blaOXA-51 353 
OXA 51-R TGGATTGCACTTCATCTTGG 
OXA 58-F AAGTATTGGGGCTTGTGCTG 

blaOXA-58 599 
OXA 58-R CCCCTCTGCGTCTACATAC 
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3.3.5. Avaliação da Similaridade Genética pela Técn ica de Pulsed 

Field Gel Electrophoresis (PFGE) e Interpretação dos Padrões 

Moleculares 

Para a observação do padrão molecular das amostras clínicas de A. 

baumannii produtoras de IMP, a técnica utilizada foi a análise do DNA 

cromossômico pela eletroforese de campo pulsado “Pulsed-Field Gel 

Electrophoresis” – PFGE (Pfaller et al. 1992). 

Foi preparada para cada isolado de A. baumannii. 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 1 mL 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 

proporção de 1:1, isto é, o volume da salina em µL foi equivalente ao peso do 

centrifugado em µg. Um volume de 5 µL desta suspensão celular foi transferido 

para outro tubo, onde foi adicionado 300 µL da solução tampão TEM (Tris 100 

mM; pH 7,5; EDTA 100 mM; NaCl 150 mM; água destilada). 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) com lisozima (20 
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mg/mL, Sigma, USA) a 37°C, 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, por um período de 

12 horas. Após este período de incubação, os blocos foram lavados 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 lavagens com tampão DNS (MgCl 1M; Tris 1 M, pH 

8.0; água destilada). O DNA bacteriano foi digerido com a enzima de restrição 

ApaI (New England Biolab, Inc., Beverly, Mass, USA - 10U por amostra), 

incubado por 12 a 18 horas à 37°C. A eletroforese f oi realizada em gel de 

agarose a 1% no sistema CHEF-DR III (Bio-Rad, Richmond, CA) e o padrão de 

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

eletroforese foi realizada por 23 horas, em solução 0,5 x TBE (Tris 0,089M; 

ácido bórico 0,089M; EDTA, 0,002M) à temperatura de 13°C e 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. 

A interpretação do perfil obtido foi realizada de acordo com os critérios 

de Tenover e colaboradores (Tenover et al. 1995), onde 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. Para a interpretação dos 
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padrões moleculares e seus subtipos, os representantes de cada clone foram 

categorizados com uma letra maiúscula e um número arábico. 

Os géis de PFGE foram analisados pelo programa BioNumerics versão 

5.0 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium). A definição da imagem das bandas foi 

realizada automaticamente pelo programa e depois conferida visualmente. O 

coeficiente de similaridade de Dice foi utilizado (Dice 1945), e o dendograma foi 

construído utilizando o algoritmo de análise filogenética UPGMA (“Unweighted 

Pair-Groups Method using arithmetic averages”) (Sneath and Sokal 1973). Os 

valores de otimização e tolerância utilizados para oconjunto de isolados foram 

de 1,0 e 1,5%, respectivamente. Um coeficiente de similaridade acima de 80% 

foi selecionado para definir cada cluster de isolados. 
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4. RESULTADOS 

4.1.  Resultados do Projeto SCOPE Brasil 

 Durante o período de Junho de 2007 a Julho de 2009, foram 

encaminhados ao LEMC um total de 1.787 patógenos isolados provenientes de 

hemocultura, onde 212 desses isolados foram Acinetobacter spp, sendo o 

terceiro patógeno mais isolado (Tabela 4) . Entre os patógenos Gram 

negativos, Acinetobacter spp. foi o segundo patógeno mais isolado, conforme 

descrito na Tabela 5.  

Tabela 4.  Principais patógenosa isolados em hemoculturas de pacientes 

admitidos em hospitais brasileiros, em comparação com dados do programa 

SCOPE Norte-Americano (Projeto SCOPE Brasil, junho 2007 – julho 2009). 

 
 
  

Microrganismo 
N° isolados (%)  

Brazilian SCOPE (2007-
2009)  

SCOPE Norte-Americano (1995-
2002)  

Klebsiella pneumoniae 267 (14,9) 1.006 (4,8) 
SCNb 217 (12,1) 6.566 (31,3) 

Acinetobacter spp 212 (11,8) 272 (1,3) 
Staphylococcus aureus 208 (11,6) 4.237 (20,2) 

Pseudomonas aeruginosa 175 (9,8) 902 (4,3) 

Escherichia coli  130 (7,3) 1.174 (5,6) 

Enterococcus spp. 118 (6,6) 1.971 (9,4) 

Enterobacter spp. 97 (5,4) 818 (3,9) 

Candida spp. 87 (4,9) 1.888 (9,0) 

Serratia spp.  69 (3,9) 356 (1,7) 

Número total de isolados 1787 (100) 20.978 (100) 

a Um ou mais microrganismos por paciente; bSCN = Staphylococcus coagulase negativo 



RESULTADOS 

42 
 
 

 

Tabela 5.  Patógenos Gram negativos mais frequentemente isolados em 

hemoculturas de pacientes admitidos em hospitais brasileiros (Projeto SCOPE 

Brasil junho 2007-  julho 2009).  

 
 

Microrganismo Número isolados (%) 

Klebsiella pneumoniae 267 (24,0) 

Acinetobacter spp 212 (19,0) 

Pseudomonas aeruginosa 175 (15,8) 

Escherichia coli 130 (11,7) 

Enterobacter spp. 97 (8,7) 

Serratia spp. 69 (6,2) 

Proteus mirabilis 34 (3,1) 

Stenotrophomonas maltophilia 19 (1,8) 

Burkholderia cepacia 16 (1,4) 

Citrobacter spp. 15 (1,3) 

Outrosa  78 (7,0) 

N° total de isolados Gram negativos 1112 

a Inclue: Actinobacillus lignieresi; Aeromonas hidrophyla; Alcaligenes faecalis; 
Brevundimonas diminuta; Chryseobacterium gleum; Chryseobacterium 
indologenes; Hafnia alvei; Klebsiella oxytoca; Kluyvera ascorbat; 
Methylobacterium spp.; Moraxella spp.; Morganella morganii; Pantoea 
agglomerans; Providencia stuartii; Pseudomonas fluorescens; Pseudomonas 
putida; Pseudomonas stutzeri; Ralstonia picketti; Salmonella spp.;  
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4.2. Determinação da Concentração Inibitória Mínima  (CIM) pela técnica 

de Diluição em Ágar 

 Durante o período de Junho de 2007 à Julho de 2009, foram 

encaminhadas ao LEMC um total de 212 isolados de Acinetobacter spp., dentre 

os quais seis não foram recuperados em cultura devido a não viabilidade no 

momento do recebimento, ou presença de contaminação com outro tipo de 

colônia bacteriana. Os 206 isolados viáveis foram submetidos à técnica de 

diluição em ágar para os carbapenêmicos imipenem e meropenem, e para 

ampicilina/sulbactam, com o objetivo de obter os valores de CIM, uma vez que 

os centros participantes enviam os resultados apenas por categoria de 

sensibilidade. 

Como pode ser obervado na Tabela 7, altos níveis de resistência a 

imipenem (CIM50 64 µg/mL e CIM90 256), meropenem (CIM50 32 µg/mL e CIM90 

256 µg/mL) e ampicilina/sulbactam (CIM50 8 µg/mL e CIM90 64 µg/mL) foram 

observados entre os isolados. 

Dos 206 isolados de Acinetobacter spp. encaminhados ao LEMC, que 

foram submetidos a diluição em ágar, 80 (39%) apresentaram perfil de 

sensibilidade para imipenem, 76 (37%) para meropenem, e 113 (55%) para 

ampicilina/sulbactam. Entretanto, 126 (61%) isolados apresentaram resistência 

para imipenem, 130 (63%) para meropenem e 93 (45%) para 

ampicilina/sulbactam, demonstrando que a resistência para os carbapenêmicos 

esteve presente em mais da metade dos isolados.  Os resultados 

demonstraram que a resistência a ampicilina/sulbactam foi muito alta, porém 

ainda se encontra abaixo da resistência aos carbapenêmicos.  
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Tabela 6.  Descrição do perfil de sensibilidade e resistência através da 

metodologia de diluição em ágar dos isolados de Acinetobacter spp. por região 

do país. 

 

 
 
-  Não consta  valores de CIM50 e CIM90, para a Região Norte, pois foram enviados apenas  dois isolados 
de Acinetobacter spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Imipenem Meropenem Ampicilina/Sulbactam 

Região   N R CIM50 CIM90 R CIM50 CIM90 R CIM50 CIM90 
Norte   2 50% - - 50% - - 50% - - 
            
Nordeste  14 86% 128 256 71% 64 256 71% 16 64 
            
Centro-Oeste 45 69% 64 256 80% 128 256 58% 16 32 
            
Sul  17 29% 1 32 29% 2 128 18% 0,5 32 
            
Sudeste  128 60% 64 256 61% 64 256 42% 32 64 

            
Total   206 61% 64 256 63% 32 256 45% 8 64 
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Figura 2- Perfil de resistência aos carbapenêmicos imipenem e meropenem e 

ampicilina/sulbactam de 206 isolados de Acinetobacter spp. distribuídos por 

região do país.  Imip: Imipenem; Mer: Meropenem; Amp/S: 

Ampicilina/Sulbactam.

Região Norte 
Imip = 50% 
Mer=50% 

Amp/S= 50% 
N= 2 

 

Região Nordeste 
Imip= 86% 
Mer=71% 

Amp/S= 71% 
N= 14 

 

Região Centro-
Oeste 

Imip= 69% 
Mer=71% 

Amp/S= 71% 
N= 45 

 

Região Sudeste 
Imip= 60% 
Mer=61% 

Amp/S= 41% 
N= 128 

 

Região Sul 
Imip= 29% 
Mer=29% 

Amp/S= 18% 
N= 17 
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4.3. PCR Multiplex em Tempo Real para Detecção de M etalo-β- 
Lactamase (MBL)  

Entre os 206 isolados de Acinetobacter spp. que foram submetidos a 

técnica de diluição em ágar, 130 (63%) apresentaram um resultado de CIM ≥ 8 

µg/mL para imipenem e/ou meropenem, e foram selecionadas para a pesquisa 

de genes de MβL através da técnica de Multiplex PCR em Tempo Real para os 

genes blaIMP, blaSPM , blaVIM, blaSIM, blaGIM.   

Apenas o gene blaIMP foi detectado em 24 amostras (18%) das 130 

resistentes aos carbapenêmicos, de 5 centros diferentes, sendo 3 da região 

sudeste, 1 da região nordeste e 1 da região centro-oeste, demonstrando a 

disseminação desse gene entre os estados brasileiros. Esses resultados estão 

descritos na Tabela 7 e Tabela 8.  

 

Tabela 7.  Freqüência dos isolados de Acinetobacter spp resistentes aos 

carbapenêmicos que apresentaram gene blaIMP. distribuídos por centro 

participante e região o país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Região  N (%)  M βL 

1 Sudeste 14(11%) blaIMP 

2 Sudeste 2(1,6%) blaIMP 

5 Sudeste 2(1,6%) blaIMP 

9 Nordeste 4(3%) blaIMP 

13 Centro-Oeste 2(1,6%) blaIMP 
Total   24 (18%)   
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Tabela 8.  Resultados dos isolados que apresentaram o gene blaIMP 

distribuídos por  Centro, região e seus valores de CIM (µg/mL) 

Amostra  Centro  Região  MβL 
CIM 

Imipenem 
(µg/mL) 

CIM 
Meropenem 

(µg/mL) 

29761 1 Sudeste blaIMP 256 128 

30612 1 Sudeste blaIMP 256 128 

30766 1 Sudeste blaIMP 16 8 

31721 1 Sudeste blaIMP 128 256 

31967 1 Sudeste blaIMP >256 256 

32634 1 Sudeste blaIMP >256 128 

33109 1 Sudeste blaIMP >256 128 

33484 1 Sudeste blaIMP 128 256 

34391 1 Sudeste blaIMP 128 256 

34568 1 Sudeste blaIMP 128 256 

35952 1 Sudeste blaIMP 64 128 

36609 1 Sudeste blaIMP 128 256 

37206 1 Sudeste blaIMP 128 16 

37795 1 Sudeste blaIMP 128 256 

34799 2 Sudeste blaIMP 128 256 

34830 2 Sudeste blaIMP 128 256 

33911 5 Sudeste blaIMP 128 256 

34049 5 Sudeste blaIMP 128 256 

33211 9 Nordeste blaIMP 128 64 

35757 9 Nordeste blaIMP 128 256 

35758 9 Nordeste blaIMP 128 256 

35760 9 Nordeste blaIMP 128 256 

37117 13 Centro-Oeste blaIMP 0,5 8 

38036 13 Centro-Oeste blaIMP 64 128 
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4.4. PCR Multiplex para detecção de genes codificad ores de OXA  

 
Entre os 130 isolados que apresentaram um resultado de CIM ≥ 8 µg/mL 

para imipenem e/ou meropenem, 127 foram da mesma forma selecionados 

para a pesquisa de genes oxacilinases através da técnica de Multiplex PCR 

para os genes blaOXA23-like, blaOXA24-like blaOXA51-like blaOXA58-like, uma vez que 

3 dos isolados não foram mais recuperados em cultura.  

Entre os 127 isolados, 94 (74%) apresentaram o gene de resistência 

blaOXA23-like e o gene blaOXA51-like. O gene blaOXA23-like  está relacionado com a 

resistência aos carbapenêmicos, enquanto o gene blaOXA51-like  é constitutivo 

do cromossomo de A. baumannii. Apenas 26 (20%) dos isolados apresentaram 

somente o gene  blaOXA51-like, e todos esses foram identificados como A. 

baumannii demonstrando mais uma vez que este gene está relacionado 

somente com essa espécie, e 7 (5,5%) isolados não apresentaram o gene 

blaOXA51-like e foram re-identificados como  5 A. lwoffii, 1 Actinobacillus 

lignieressi e 1 Burkholderia cepacia. Esses resultados estão descritos na 

Tabela 8, e a distribuição de OXA23 por região do país está descrita na Figura 

3. 
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Tabela 9.  Resultados da pesquisa dos genes codificadores de OXA em 

isolados de Acinetobacter spp.  resistentes aos carbapenêmicos distribuídos 

por Região do país. 

 

  

 

Região 
N 

Total 

Amostras 
Resistentes 

OXA23 +  
OXA51+ 

OXA23  –  
 OXA51 + 

OXA23 – 
 OXA51 - 

  N % N % N % N % 
          
Norte 2 1 50 1 100 0 0 0 0 
          
Nordeste 14 11 79 10 91 0 0 1 33 
          
Centro-Oeste 45 34 76 27 79 6 18 1 3 
          
Sul 17 5 29 4 80 0 0 1 20 
          
Sudeste 128 76 59 52 68 20 26 4 5 
          
Total 206 127 62 94 74 26 20 7 6 
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Figura 3.   Distribuição do gene blaOXA23-like  nos isolados de Acinetobacter 

spp. resistentes aos carbapenêmicos entre as regiões do país. 
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4.5. Avaliação da Similaridade Genética pela Técnic a de Pulsed Field Gel 

Electrophoresis (PFGE)  

Um total de 13 isolados de Acinetobacter spp foram selecionados para a 

avaliação de similaridade genética pela técnica de PFGE. Desses isolados, 

seis apresentaram os genes blaIMP e blaOXA23-like, os outros 7 isolados 

apresentaram somente o gene blaIMP , sendo 4 isolados provenientes de um 

centro em Fortaleza, representando a região Nordeste, 2 isolados de Brasília 

representando a região Centro-Oeste, 7 isolados de 3 centros em São Paulo 

representando a região sudeste. 

Dentre os isolados do mesmo centro de Fortaleza, três apresentaram o 

mesmo padrão de PFGE, denominado “B”, e um isolado foi considerado um 

subtipo, denominado “B1”. Estes isolados foram agrupados em um mesmo “ 

cluster”, apresentando similaridade genética de mais de 90% entre si, mas não 

apresentando similaridade significativa com os outros isolados do outro estado 

Dentre os sete isolados provenientes de três centros de São Paulo, 

quatro receberam o mesmo padrão de PFGE, denomido “A” , um isolado foi 

considerado um subtipo, denominado “A1”.  Estes isolados foram agrupados 

em um mesmo “ cluster”, apresentando similaridade genética de mais de 90% 

entre si, mas não apresentando similaridade significativa com os outros 

isolados do outro estado.  

Dois isolados do centro participante de Brasília e dois isolados de 

centros diferentes de São Paulo não foram tipados, pois sofreram degradação 

do DNA tornando-se necessária a posterior repetição do experimento. 
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Os resultados obtidos pela técnica de PFGE estão demonstrados na 

Figura 4, onde é observado o dendograma com a formação de dois principais 

clusters e a determinação do padrão de PFGE segundo Tenover (1995). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.  Dendrograma dos perfis do PFGE através dos isolados de 

Acinetobacter baumannii. resistentes aos carbapenêmicos e carreadores do 

gene blaIMP provenientes de centros de diferentes regiões geográficas 

brasileiras              (Programa BioNumerics versão 5.0).
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5. DISCUSSÃO 

No estudo do Projeto SCOPE Brasil foi observado que os bacilos Gram 

negativos foram responsáveis por 62,2% das ICS e os cocos Gram positivos 

por 32%. Entre os principais microrganismos isolados durante o período de 

junho de 2007 a julho de 2009, K. pneumoniae (14,9%) foi o patógeno mais 

freqüente, seguido de SCN (12,1%), e o A. baumannii (11,8%) foi o terceiro 

patógeno mais isolado, sendo o segundo microrganismo Gram negativo mais 

freqüente. No estudo SCOPE americano o Acinetobacter spp. foi o décimo 

patógeno mais isolado, sendo o sexto microrganismo Gram negativo mais 

freqüente. Esses dados são confirmatórios da maior prevalência de isolados de 

bacilos Gram negativos em relação aos Cocos Gram positivos em infecções de 

corrente sanguínea em nosso meio em comparação com achados Norte-

americanos. 

Dos 206 isolados de Acinetobacter spp., 126 (61%) apresentaram 

resistência a imipenem, 130 (63%) a meropenem e 93 (45%) a 

ampicilina/sulbactam. O valor elevado das CIMs, imipenem (CIM50 64 µg/mL e 

CIM90 256), meropenem (CIM50 32 µg/mL e CIM90 256) e ampicilina/sulbactam 

(CIM50 8 µg/mL e CIM90 64) caracterizam da mesma forma essas altas taxas de 

resistência. 

No estudo do projeto SENTRY, com isolados de 2003 a 2008, a taxa de 

resistência para imipenem e meropenem foi de 23,5% e 24,4% 

respectivamente, e os valores de CIM foram para imipenem CIM50 1µg/mL e 

CIM90 >8 µg/mL, e para meropenem CIM50 2 µg/mL e CIM90 >8µg/mL (Andrade 

et al., 2008).   
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Vários estudos ao longo dos últimos anos mostram o aumento da 

resistência aos carbapenêmicos em hospitais brasileiros (Dalla-Costa et al., 

2003; Gales et al., 2003; Sader et al., 2005). É provável que o aumento dessa 

resistência esteja relacionado com o do uso de antimicrobianos de amplo 

espectro em tratamentos de infecções hospitalares por microrganismo Gram 

negativos multirresistentes, principalmente após o aumento de produtoras de β- 

lactamases de espectro estendido, onde o aumento do uso de carbapenêmicos 

tornou-se necessário, surgindo assim as carbapenemases.  (Koeleman et al., 

1997; Nordmann et al., 2009; Zarrili et al., 2004). 

Um estudo brasileiro avaliou a eficácia do uso de ampicilina/sulbactam em 

pacientes que apresentaram infecções causadas por A. baumannii 

multirresistentes concluindo como sendo uma opção segura e eficaz (Levin et 

al., 2003). Entretanto, um estudo realizado por Michalopoulos e Falagas na 

Grécia, onde foi comparada a eficácia dos antimicrobianos disponíveis para 

tratamento de A. baumannii multirresistente, não foi estabelecido um  

tratamento ideal para essas infecções (Michalopoulos e Falagas, 2010). 

 Ao analisar os dados obtidos em diferentes regiões geográficas 

brasileiras, foi encontrado um perfil diferente entre elas. A região Sul, embora 

não tenha encaminhado um grande número de isolados, onde apenas um 

centro enviou amostras, foi a região que demonstrou menor taxa de resistência 

com 29% de resistência a imipenem e meropenem, e 18% de resistência a 

ampicilina/sulbactam. 

Ao contrário, a região que demonstrou a maior taxa de resistência aos 

antimicrobianos testados foi a região Nordeste, onde  4 centros partiparam do 

estudo, e 3 enviaram isolados de Acinetobacter spp. As taxas de resistência 
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dos isolados da região Nordeste para imipenem foram de 86%, e para 

meropenem e ampicilina/sulbactam 70%. Na região Sudeste a taxa de 

resistência a imipenem foi de 60%, 61% para meropenem e 41% para 

ampicilina/sulbactam. A região Centro-Oeste apresentou resultados 

semelhantes ao Sudeste, com 69% dos isolados resistentes a imipenem, 80% 

a meropenem e 58% a ampicilina/sulbactam.  

Essa diferença no perfil de sensibilidade entre as diferentes regiões do 

país poderia ser explicada por diferenças entre os hospitais e de seus 

pacientes, além de disseminação clonal de bactérias carreadoras de genes de 

resitência no hospital, entre hospitais da mesma cidade e entre hospitais de 

diferentes regiões brasileiras. 

Para pesquisa de MβL em PCR em tempo real foram  selecionados 130 

isolados de Acinetobacter spp. que apresentaram CIM ≥ 8µg/mL por diluição 

em Agar, para imipenem e/ou meropenem.  

Foram pesquisados os genes blaIMP, blaSPM , blaVIM, blaSIM, blaGIM,   e 24 

(18%) dos isolados  apresentaram o gene blaIMP.  Alguns estudos com 

Acinetobacter spp. demonstraram resultados semelhantes como o de Niumsup 

e colaboradores. (2009) que encontraram 15% dos isolados com o gene blaIMP 

em um hospital regional no norte da Tailândia (Niumsup et al., 2009). Em 

estudo com isolados de Acinetobacter spp. de 3 hospitais universitários na 

Coréia, o gene blaIMP   foi detectado em 48,4% (Sung et al.,2008) .  

No Brasil, em um estudo feito no Hospital São Paulo, com 73 isolados de 

Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos no período de 1993 a 

2001, não houve detecção de MBL até 1997. Entretanto, em 1998, 29% eram 

produtores de MBL do tipo IMP-1 (Tognim et al.,2006). Entretanto, em estudo 
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realizado na cidade do Rio de Janeiro com 110 isolados de 8 hospitais, no 

período de janeiro de 2006 a setembro de 2007, não foi encontrado o gene 

blaIMP entre os isolados pesquisados (Carvalho et al., 2009).  

Dos 24 isolados do presente estudo, apenas um apresentou CIM para 

imipenem de 16 µg/mL e 8 µg/mL para meropenem,  os demais  apresentaram 

resultado de no mínimo CIM 64 µg/mL, sendo que 14 (58%) apresentaram CIM 

128µg/mL para imipenem e CIM 256µg/mL para meropenem. 

Da mesma maneira, em estudo realizado em quatros hospitais na cidade 

de São Paulo o valor da CIM>128µg/mL foi observada nos isolados produtores 

de MβL do tipo IMP-1, caracterizando um valor maior quando comparado com 

os isolados que não possuíam o gene codificador dessa enzima (Mostachio, 

2009).  

Os isolados que apresentaram o gene blaIMP são provenientes de três 

regiões brasileiras, sendo 18 (75%) isolados da região Sudeste, distribuídas 

entre 3 centros participantes, 4 isolados (17%) da região Nordeste, de apenas 

um centro participante, e 2 (8%) isolados da região Centro-Oeste. A região 

Sudeste foi a mais representativa em número de isolados, sendo ao todo 128 

isolados de Acinetobacter spp. encaminhados ao LEMC, onde 78 foram 

resistentes aos carbapenêmicos, e, portanto, com maior probabilidade de 

detecção dos mecanismos de resistência pesquisados. 

Embora as regiões Nordeste e Centro-Oeste tenham encaminhado um 

número menor de isolados, esses demonstraram um alto nível de resistência 

aos carbapenêmicos com resultados de CIM muito altos, particularmente na 

região Nordeste onde em um centro foi identificado este gene de resistência, 

sugerindo a possibilidade de um surto nesse hospital.  
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Em um estudo com 44 isolados de A. baumannii em Singapura, apenas 4 

apresentaram o gene blaIMP-4  demonstrando que esse mecanismo de 

resistência está disseminado em várias partes do mundo, porém não parece 

ser o principal mecanismo de resistência aos carbepenêmicos em 

Acinetobacter spp (Koh et al., 2007). 

Dos mesmos 130 isolados que foram submetidos à pesquisa de MβL, 127 

foram também submetidos a pesquisa de genes codificadores de OXA por PCR 

Multiplex para os genes blaOXA23-like, blaOXA24-like, blaOXA51-like, blaOXA58-like, 3 

isolados não foram mais viáveis em cultura. 

Um total de 94 (73%) dos isolados apresentaram os genes blaOXA23-like e 

blaOXA51-like, sendo que 52 (41%) dos isolados são provenientes da região 

Sudeste, 10 (8%) da região Nordeste, 4 (2%) da região Sul, 27 (21%) da região 

Centro-Oeste e 1 (1%)  da região Norte.  

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste foram detectados isolados somente 

com gene blaOXA51-like, com 20 (16%) e 6 (5%) isolados respectivamente. 

No estudo de Carvalho e colaboradores com 110 isolados de A. baumannii 

resistentes a carbapenêmicos em sete hospitais no Rio de Janeiro, os 

resultados apresentados foram semelhantes aos do presente estudo, onde 96 

(87,3%) apresentaram o gene blaOXA23-like (Carvalho et al., 2009). Um estudo 

realizado em hospital universitário em Seul na Coréia, 100% dos 49 isolados de 

A. baumanni resistentes aos carbapenêmicos apresentaram os genes blaOXA23-

like e blaOXA51-like, sendo evidenciada disseminação clonal no hospital (Yang et 

al., 2009).  

Todos os isolados que apresentaram os genes blaOXA23-like e blaOXA51-like 

foram identificados como A. baumannii demonstrando que o gene blaOXA51-like 
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é provavelmente intrínseco dessa espécie, fazendo parte do seu cromossomo, 

como já descrito na literatura (Heritier et al., 2005; Woodford  et al., 2006). 

Dos 94 isolados que apresentaram a presença do gene blaOXA23-like, 39% 

apresentaram CIM 64µg/mL para imipenem, e 41% CIM 128µg/mL para 

meropenem,  demonstrando um aumento significativo dos valores da CIM em 

isolados que possuem gene blaOXA23-like , assim como os que apresentaram o 

gene blaIMP.  

 As amostras que não apresentaram os genes blaOXA23-like e blaOXA51-like  

foram identificados como:  5 Acinetobacter lwoffii ;  1 Actinobacillus lugnieresii;  

1 Burkholderia cepacia, mais uma vez demonstrando que o gene blaOXA51-like é 

intrinsicamente pertencente ao A. baumannii. 

Entre os isolados submetidos à pesquisa de genes codificadores de MβL e 

OXA, 6 apresentaram o gene blaIMP em conjunto com os genes blaOXA23-like e 

blaOXA51-like, resultados que concordam com  estudo realizado na Coréia, onde 

foi encontrado produção de OXA-2 e IMP-4em isolados de A. baumannii, 

demonstrando associação de diferentes mecanismos de resistência enzimática 

no mesmo isolado (Sung et al., 2008). Do mesmo modo já foi relatado um 

isolado de A. junii na Austrália, que possuía a presença de genes de OXA-58 e 

IMP-4 (Peleg et al., 2006).  Desses 6 isolados, 4 foram provenientes da região 

Nordeste e 2 da região Centro-Oeste, regiões com maior índice de resistência 

aos carbapenêmicos.  

Para os isolados que não apresentaram a presença de genes de OXA ou 

MβL pesquisados, outros mecanismos de resistência podem estar envolvidos, 

como produção de outras enzimas carbapenemases, hiperexpressão de bomba 

de efluxo ou perda de permeabilidade de membrana externa (Limansky et al., 



DISCUSSÃO 
 

59 
 
 

2002; Peleg, Seifert e Paterson, 2008). A produção de GES-11, uma ESβL com 

atividade de carbapenemase, já foi descrita em A. baumannii e pode também 

ser responsável pelo fenótipo de resistência nestes microrganismos 

(Moubareck et al., 2009). 

Os resultados obtidos através da técnica de PFGE demonstraram que os 

isolados provenientes do centro de Fortaleza fazem parte de um mesmo clone. 

Esses isolados apresentaram os genes blaIMP e blaOXA23-like e são provenientes 

de hemoculturas coletadas entre os meses de fevereiro de 2008 a agosto de 

2008, e demonstram fazer parte de um clone predominante nesse hospital 

durante este período. Entretanto esses isolados não possuem similaridade 

genética com os isolados da cidade de São Paulo. 

Da mesma maneira, os resultados dos cinco isolados de três centros 

participantes da cidade de São Paulo, demonstraram ser fortemente 

relacionados fazendo parte de um mesmo clone, e só apresentaram o gene 

blaIMP e foram isolados no período de março de 2008 a outubro de 2008. Esses 

resultados demonstram disseminação inter-hospitalar de um mesmo clone, 

uma vez que são provenientes de três hospitais diferentes na mesma cidade. 

Entretanto não foi observada uma similaridade genética significativa entres 

os isolados de diferentes estados brasileiros, demonstrando nesse caso não 

haver disseminação clonal desses isolados carreando o gene  blaIMP entre 

estados brasileiros.  

Em um estudo na cidade de Curitiba com isolados de A. baumanni com a 

presença do gene blaOXA23, foi observado três grupos distintos de perfis de 

PFGE (Schimith et al., 2010). Entretanto em outro estudo no estado do Paraná  
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houve predominância de um mesmo clone entre dois hospitais na cidade de 

Ponta Grossa (Dalla-Costa et al., 2003).  

O fato dos isolados de nosso estudo terem sido recuperados do primeiro 

episódio de ICS caracterizado como infecção hospitalar, alerta sobre a 

importância de programas de vigilância e de uso racional de antimicrobianos, 

uma vez que foram constatados altos índices de resistência aos 

carbapenêmicos, diminuindo consideravelmente as opções de tratamento 

dessas infecções. 

O estudo de isolados de Acinetobacter spp. provenientes da continuação 

do Projeto SCOPE Brasil deverá complementar os dados obtidos do presente 

estudo incluindo a sensibilidade a outros antimicrobianos. 
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6. CONCLUSÕES 

  

• Foram encontradas altas taxas de resistência de Acinetobacter spp aos 

antimicrobianos carbapenêmicos e ampicilina-sulbactam com diferenças  

entre as regiões geográficas brasileiras 

 
 

• A presença do gene blaIMP foi detectada em 18% dos 130 isolados  

estudados. 

 

• O gene blaOXA23-like foi encontrado em 74% (94) dos isolados 

estudados.  

 

• Um total de 6 isolados apresentaram os genes blaIMP e blaOXA23-like 

assossiados. 

 

• Foi observada disseminação clonal em um hospital na cidade de 

Fortaleza nos isolados que carreavam o gene blaIMP caracterizando um 

provável surto. 

 

• Foi observada disseminação clonal inter-hospitalar na cidade de São 

Paulo entre os isolados que apresentaram o gene de resistência aos 

carbapenêmicos, porém não foi observada disseminação entre 

diferentes regiões brasileiras.  
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8. RESUMO 

 

Objetivo geral:  Avaliar o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos carbapenêmicos 

e ampicilina/sulbactam, e produção de carbapenemases entre isolados clínicos de 

Acinetobacter spp. provenientes de infecção de corrente sanguinea de pacientes 

hospitalizados nos centros médicos do Programa de Vigilância SCOPE Brasil, entre 

junho de 2007 e julho de 2009; Objetivos específicos:  (i) avaliar perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos imipenem, meropenem e ampicilina/sulbactam pelo 

método de diluição em ágar; (ii)  caracterizar a freqüência e tipos de metalo-β-

lactamases presentes nos isolados resistentes aos carbapenêmicos; (iii) Determinar a 

freqüência dos genes codificadores de oxacilinases entre os isolados resistentes aos 

carbapenêmicos.Material e Métodos:  Foram avaliadas 206 isolados de Acinetobacter 

spp. isoladas do primeiro episódio de infecção de corrente sanguínea (ICS) de 

pacientes hospitalizados em 16 centros médicos de diferentes regiões do país, 

participantes do isolados foram submetidos a diluição em ágar para imipenem, 

meropenem e ampicilina/sulbactam para obter a CIM desses antimicrobianos. Os 

isolados resistentes a imipinem e/ou meropenem foram submetidos à PCR multiplex 

em tempo real para detecção dos genes codificadores de MβL(blaIMP, blaVIM, blaSIM, 

blaSPM, blaGIM) e PCR multiplex para detecção de genes codificadores de 

oxacilinases(blaOXA23-like, blaOXA24-like, blaOXA51-like, blaOXA58-like).Os isolados 

carreadores de blaIMP foram submetidos ao PFGE. Resultados e Conclusões: As 

taxas de resistência foram 63% para imipenem (CIM50 64 µg/mL e CIM90 256 µg/mL) e 

meropenem (CIM50 32 µg/mL e CIM90 256 µg/mL) e 45% para ampicilina/sulbactam 

(CIM50 8 µg/mL e CIM90 64 µg/mL). Dos 130 isolados submetidos a pesquisa MβL 24 

(18%)  apresentaram o gene blaIMP e para pesquisa de OXA 94 (74%) apresentaram o 

gene blaOXA23-like e 24(20%) somente o gene blaOXA51-like. As altas taxas de 

resistência aos carbapenêmicos variaram em relação a região geográfica brasileira. A 

detecção do gene blaIMP em apenas 24% dos isolados demonsntra não ser este o 

principal mecanismo de resistência aos carbapenêmicos nesse estudo. Entretanto foi 

observada disseminação do gene blaOXA23-like em todas as regiões 

brasileiras,caracterizando o principal mecanismo de resistência frente aos 

carbapenêmicos. Foi observada disseminação clonal em um hospital em Fortaleza e 

entre 3 hospitais em São Paulo nos isolados carreadores do gene blaIMP. 
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9. ABSTRACT 

Main Objective : To evaluate the susceptibility profile to antibiotics carbapenems and 

ampicillin/sulbactam, and the carbapenemases production among bloodstream  

isolates of  Acinetobacter spp. from hospitalized patients  participating in the SCOPE 

Program, period of june 2007 to July 2009. Specific objectives : (i)  to evaluate the 

susceptibility to imipenem, meropenem and ampicillin/sulbactam by agar dilution; (ii) to 

characterize the frequency and types of metalo-B-lactamases in the carbapenem 

resistant isolates; (iii) to determine the frequency of oxacillinases coding genes among 

the carbapenem resistant isolates. Material and Methods : 206 isolates from the first 

blood stream nosocomial infection from 16 medical centers from the 5 regions of the 

country were susceptibility tested by agar dilution for imipenem, meropenem and 

ampicillin/sulbactam. The carbapenem resistant isolates were submitted to Real time 

multiplex PCR for detection of MBL genes (blaIMP, blaVIM, blaSIM, blaSPM, blaGIM) and 

oxacillinases coding genes (blaOXA23-like, blaOXA24-like, blaOXA51-like, blaOXA58-like). The 

isolates carring blaIMP were typed by PFGE . Results and Conclusion : 63% of the 

isolates were resistant to carbapenems (imipenem CIM50 64 µg/mL e CIM90 256 

µg/mL); meropenem (CIM50 32 µg/mL e CIM90 256 µg/mL) and 45% to 

ampicillin/sulbactam (CIM50 8 µg/mL e CIM90 64 µg/mL). 24 (18%) carbapenem 

resistant isolates showed blaIMP. 94 (74%) showed blaOXA23 and  26 (20%)  showed only 

blaOXA51. The highest resistant rate to carbapenem was observed in the Northeast 

region and the lowest rate in the South region. Clonal hospital and inter-hospital 

dissemination was observed for IMP carring isolates but not among the different 

regions. 
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.  
ANEXO 1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa ao Projeto SCOPE Brasil  
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ANEXO 2:  Ficha elaborada para a coleta de dados clínicos e epidemiológicos 

dos pacientes e dados microbiológicos das amostras avaliadas no Projeto 

SCOPE Brasil. 

 


