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Resumo 
 

P. aeruginosa é um importante microorganismo em infecções de corrente sanguínea.  

O tratamento da P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos é um desafio, já que as 

drogas mais utilizadas para este fim, as polimixinas, tem uma ação inferior aos 

carbapenêmicos. No entanto, o uso combinado de polimixinas com carbapenêmicos 

tem demonstrado sinergismo em estudos in vitro. Objetivos: Avaliar a resposta ao 

tratamento com polimixina B versus polimixina B e imipenem em pacientes com 

infecção da corrente sanguínea associada a assistência à saúde, primária ou 

secundária, causada por Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos e 

identificar os fatores associados à mortalidade. Métodos: Realizamos um estudo tipo 

coorte retrospectivo, com pacientes internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, no 

período de 01 de janeiro de 2000 à 31 de dezembro de 2009. A identificação dos 

pacientes foi realizada através de levantamento de dados da ficha de notificação de 

hemoculturas com posterior revisão dos prontuários. Os pacientes foram inicialmente 

divididos em óbitos e sobreviventes e avaliados quanto a exposição a diversos fatores 

associados à letalidade hospitalar e  relacionada a infecção. Foi realizada pesquisa de 

metalobetalactamase nas amostras de P. aeruginosa que puderam ser recuperadas, 

por técnica de biologia molecular. Resultados: Foram estudadas 69 infecções de 

corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, das quais 35 

foram tratadas com monoterapia com polimixina B e 34 com terapia combinada. O óbito 

relacionado a infecção, definido como aquele que ocorreu nos primeiros 14 dias do 

diagnóstico da infecção da corrente sanguínea, foi de 42,8% nos pacientes que 

utilizaram monoterapia e 44,1% naqueles que utilizaram terapia combinada (p=0,917). 

Foram fatores associados à mortalidade durante a internação hospitalar, o uso prévio 

de glicopeptídeos (OR 10,71, IC 1,20-95,34, p=0,033) e o escore de Charlson no 

momento da internação (OR 1,9, IC 1,22-2,94, p=0,004). Foram variáveis associadas à 

mortalidade relacionada à infecção, a presença de choque séptico (OR 9,99, IC 1,81-

55,22, p=0,006) e uso de nutrição parenteral (OR 7,45, IC 1,23-45,24, p=0,029). Foi 

encontrada uma alta taxa de mortalidade. A terapia combinada não modificou a 

evolução dos pacientes. A mortalidade hospitalar no grupo com monoterapia foi de 

77,1% entre os pacientes que receberam monoterapia e 79,4% nos que receberam 

terapia combinada (p=0,819). Em pacientes tratados com terapia combinada, quando 

analisada a presença ou não de metalobetalactamase, não houve diferença 



 

 xv 

estatisticamente significativa quanto aos desfechos. Conclusões: Nesta população, 

foram fatores independentes para o óbito durante a internação o uso prévio de 

glicopeptídeos e a pontuação no score de Charlson e, para o óbito relacionado à 

infecção, a presença de choque séptico e o uso de nutrição parenteral. A presença de 

metalo-beta-lactamase não influiu no desfecho. 
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1.1 Infecções hospitalares por agentes bacterianos multirresistentes 
 

O acometimento de pacientes, hospitalizados ou não, por infecções por 

bactérias multirresistentes tem merecido especial atenção dos serviços de controle de 

infecção hospitalar nos últimos anos. Apesar da grande variedade de microorganismos 

multirresistentes específicos de cada país e hospital, a Pseudomonas aeruginosa é um 

patógeno de importância crescente.(1,2) 

Uma variedade de variavéis contribui para a emergência de microorganismos 

multirresistentes. Esses incluem má aderência a medidas de higienização das mãos, 

uso excessivo ou inadequado de antimicrobianos, procedimentos e uso de dispositivos 

invasivos, quebra de técnica asséptica, hospitalização prolongada, desnutrição, idade 

avançada, severidade das doenças de base e aumento do número de pacientes 

imunocomprometidos internados em hospitais.(3-5) Conforme relatado por Gaynes 

(1995) esse problema se agrava em hospitais de ensino.(6) 

Um estudo sobre vigilância do uso de antimicrobianos e de incidência de 

microorganismos multirresistentes, em hospitais dos Estados Unidos da América, 

demonstrou que as maiores taxas de isolamento desses microorganismos ocorrem nas 

unidades de terapia intensiva (UTIs) onde, o alto índice de uso de antimicrobianos, é 

proporcional às taxas de isolamento de microorganismos multirresistentes.(7) 

Cepas de microorganismos resistentes a vários antimicrobianos tornam-se 

comuns. Na década de 90, infecções causadas por Acinetobacter baumannii e 

Pseudomonas aeruginosa resistentes aos carbapenêmicos – o grupo de 

betalactâmicos de maior espectro de ação – foram inicialmente descritas. Essas 

infecções estão associadas a alta mortalidade  e poucas opções terapêuticas 

disponíveis.(2, 8, 9) 

Vários estudos demonstraram a associação entre o uso de antimicrobianos e o 

desenvolvimento de cepas resistentes de A. baumannii e P. aeruginosa. Em particular, 

foi aventada a hipótese de que o uso de imipenem induz à emergência de cepas 

resistentes a este antimicrobiano, especialmente no caso de A. baumannii (9) e P. 

aeruginosa. (1, 10) 

A disseminação intra-hospitalar de microorganismos multirresistentes ocorre 

principalmente de forma horizontal, tanto via paciente–paciente como via profissional 
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de saúde–paciente.10 Estudos recentes, entretanto, tem demonstrado que a 

transmissão cruzada parece não ser o principal mecanismo no surgimento de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa em pacientes internados em UTIs.(11) Grundmann et al, 2005 

também demonstraram que apenas 14.5% das infecções adquiridas em UTI eram 

causadas por transmissão entre pacientes aumentando a importância da pressão 

seletiva de antimicrobianos como a causa do surgimento desses patógenos em 

ambiente hospitalar.(12) 

 

1.2 Agente etiológico 
 

Pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram-negativo estritamente aeróbico, 

não-esporulado, cuja principal característica é não utilizar carboidratos como fonte de 

energia pelo processo da fermentação, degradando-os pela via oxidativa; sendo, 

portanto, uma bactéria não-fermentadora de glicose. Cresce preferencialmente à 

temperatura de 37ºC, mas pode apresentar crescimento em temperaturas que variam 

de 5ºC a 42ºC. Mede aproximadamente 1,5 a 3,0μm de comprimento e 0,5 μm de 

largura. Apresenta um único flagelo que lhe confere mobilidade.(13-15) 

P. aeruginosa tem um dos maiores genomas no mundo procariótico, e codifica 

um grande número de proteínas envolvidas nas funções de regulação, transporte e 

virulência, o que explica sua grande versatilidade e capacidade adaptativa.(16) Possui 

todas as grandes classes de fatores de virulência bacterianos, incluindo endotoxinas, 

exotoxinas, pili, flagelo, proteases, fosfolipases, proteínas ligadoras do ferro, 

exopolissacarídeos e a habilidade de formar biofilme.(14) 

A Pseudomonas aeruginosa pode ser encontrada na água, solo, plantas e 

alguns animais. Pode inclusive se desenvolver em água destilada. Sua adaptação a 

várias condições ambientais contribui para o seu sucesso como patógeno oportunista, 

causando infecções principalmente em pacientes imunocomprometidos, pacientes que 

sofrem queimaduras, doentes com cateteres intravenosos e exposição prévia a 

antimicrobianos. Portanto, P. aeruginosa é um patógeno quase que exclusivamente 

hospitalar.(17) 

A chance de colonização de pessoas sadias ou no ato da internação hospitalar é 

relativamente baixa. No entanto, a hospitalização está relacionada ao aumento 
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importante das taxas de colonização, especialmente em pacientes com queimaduras e 

naqueles submetidos à ventilação mecânica.  

P. aeruginosa tem distribuição ubíqua na natureza devido à sua capacidade de 

sobreviver por longos períodos em ambientes úmidos e de usar vários substratos como 

fonte de energia. Em 1971, Favero et al., demonstraram o crescimento de P. 

aeruginosa em água destilada de hospitais. Isso ocorreu provavelmente devido à 

utilização de componentes orgânicos, favorecendo o seu papel como patógeno 

oportunista. Nesse meio, a bactéria suporta melhor a pressão físico-química, utilizando 

a água como um veículo de transmissão para outros ecossistemas.(18) 

Soluções aquosas diversas utilizadas no ambiente hospitalar (desinfetantes, 

sabões, fluidos para irrigação e diálise) podem se tornar contaminadas por P. 

aeruginosa devido à sua capacidade, e mesmo preferência, por sobreviver em 

ambientes úmidos. Frequentemente é possível isolar P. aeruginosa em pias, 

equipamentos utilizados para ventilação e nebulizadores.(19, 20) Ocasionalmente, pode 

colonizar o corpo humano, com preferência por áreas úmidas, como períneo, axila, 

ouvido, mucosa nasal e garganta.(21) 

 

1.3 Epidemiologia 
 

Conhecida por muitos anos como capaz de causar infecções graves em feridas 

de forma oportunista ou como agente secundário de infecção, P. aeruginosa é 

reconhecida hoje como causa primária importante de infecções comunitárias e 

nosocomiais.(16) As infecções comunitárias incluem ceratite ulcerativa (associada a 

lentes de contato), otite externa e infecções de pele e partes moles. Indivíduos 

internados em ambientes hospitalares podem ser colonizados por P. aeruginosa na 

admissão ou adquiri-la durante sua estadia no hospital. Infecções nosocomiais por P. 

aeruginosa incluem pneumonias, infecções do trato urinário, infecções de corrente 

sanguínea e infecções de pele em queimados. Colonização pulmonar crônica e 

infecções recorrentes por P. aeruginosa são observadas em pacientes com fibrose 

cística. 



I n t r o d u ç ã o  | 5 

 
 

 

Estudo transversal, realizado na França, identificou a Pseudomonas aeruginosa 

como agente etiológico de infecções nosocomiais numa freqüência de 18% em 

unidades de terapia intensiva e 6% em enfermarias.(22) 

Fatores de risco para colonização ou infecção por amostras de P. aeruginosa 

resistente aos carbapenêmicos incluem uso de antibióticos, hospitalização prévia ou 

atual prolongada, gravidade de doença, internação em unidade de terapia intensiva, 

cateterização urinária prolongada, alimentação por sonda nasogástrica, realização de 

cirurgia, exposição a pressão seletiva por uso de múltiplos antibióticos e 

imunossupressão.(5, 15,  23) 

No Brasil, no período entre 1997 e 1999, P. aeruginosa foi o terceiro patógeno 

mais isolado nas amostras dos pacientes internados nos estabelecimentos avaliados 

pelo programa, o que inclui desde hospitais universitários e terciários como o Hospital 

São Paulo - UNIFESP (UNIFESP), até pequenas clínicas privadas.(24) Na América 

Latina, foi a principal causa de infecções respiratórias, entre 2005 e 2010.(25) O 

principal problema relacionado à resistência bacteriana entre os gram-negativos foi a 

resistência a carbapenêmicos.(26) 

No Hospital São Paulo - UNIFESP, diferentes clones de P. aeruginosa resistente 

aos carbapenêmicos encontram-se disseminados, com diferentes mecanismos de 

resistência envolvidos.(27) 

 

1.4 Resistência aos antibióticos 
 

De 1997 a 2007, um total de 25.460 cepas de P. aeruginosa foram analisadas 

pelo programa SENTRY de acordo com o sítio de infecção e região geográfica. Houve 

importante redução de suscetibilidade dos isolados ao imipenem e ao meropenem. A 

frequência de P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos foi, na América Latina, de 

31,3% ao imipenem e 2,4% ao meropenem.(26) 

P. aeruginosa é intrinsecamente resistente a diversos antibióticos, devido à 

baixa permeabilidade de sua membrana celular externa, à expressão constitutiva de 

bombas de efluxo e à produção de enzimas inativadoras de antibióticos. Tem também 

uma grande capacidade de adquirir novos mecanismos de resistência.  0,3% dos 
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genes da P.aeruginosa codificam proteínas envolvidas na resistência a 

antimicrobianos.(16, 21) 

Além da resistência intrínseca a certos agentes antimicrobianos, a 

Pseudomonas aeruginosa pode desenvolver resistência a antimicrobianos 

convencionalmente utilizados em seu tratamento, incluindo penicilinas com ação 

antipseudomonas, ceftazidima, carbapenêmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas. 

Nos últimos anos, surtos de infecções nosocomiais causadas por cepas 

multirresistentes foram reportados. A resistência a múltiplos antibióticos torna o 

tratamento das infecções por Pseudomonas aeruginosa mais difícil e caro, e pode 

aumentar a morbidade e mortalidade.(22) 

Infecções causadas por cepas resistentes são motivo de preocupação em 

muitos hospitais em todo o mundo, já que estão associadas a um aumento de três 

vezes na mortalidade, nove vezes na incidência de bacteremia secundária, em duas 

vezes no tempo de internação hospitalar e considerável aumento nos custos de 

internação.(16) 

Os carbapenêmicos se mantêm como os agentes mais efetivos no tratamento de 

infecções por P. aeruginosa. No entanto, a escolha da terapia antimicrobiana tem se 

tornado cada vez mais difícil, como resultado da emergência da resistência a 

antibióticos. O centro americano de controle de doenças (CDC), através de seu sistema 

de vigilância (National Associada a assistência à saúde Infection Surveillance) reportou 

um aumento de 15% na resistência da P. aeruginosa a imipenem entre 1998 e 2003. A 

resistência a carbapenêmicos costuma ainda ser acompanhada da resistência a outros 

antibióticos.(28, 29) 

O uso de antimicrobianos causando pressão seletiva é talvez a causa mais 

importante para o surgimento de Pseudomonas aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos em ambiente hospitalar. Harris et al., em 2002, encontraram como 

fatores de risco para Pseudomonas aeruginosa resistente ao imipenem o uso dos 

seguintes antimicrobianos: imipenem, piperacilina/tazobactam, vancomicina e 

aminoglicosídeos.(30) Em estudo similar, Paramythiotou et al., em 2004, demonstraram 

que a duração do tratamento com ciprofloxacina foi o único fator de risco independente 

associado com a aquisição de Pseudomonas aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos.(31) O uso de carbapenêmicos e de antibióticos de amplo espectro 
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também foi fator de risco para aquisição de Pseudomonas aeruginosa resistente ao 

imipenem em uma unidade de queimados.(32) 

O uso de quinolonas, especialmente ciprofloxacina, já foi relacionado como fator 

de risco independente para a aquisição de P. aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos,(31, 33, 34) mas não ao aumento de mortalidade. A resistência a 

aminoglicosídeos foi descrita como fator relacionado ao óbito.(29) 

Paterson (2006) introduziu o conceito de “panresistência” para P. aeruginosa e 

A. baumannii, quando da sua suscetibilidade diminuída aos seguintes antibióticos: 

cefepime, ceftazidima, imipenem, meropenem, piperacilina/tazobactam, ciprofloxacina 

e levofloxacina.(19) Recentemente, o mesmo autor introduziu o conceito de “resistência 

extrema a drogas” (XDR), para bacilos gram-negativos, quando da resistência a todos 

os betalactâmicos e fluoroquinolonas, mais resistência a ticarcilina/clavulanato, 

ampicilina/sulbactam, todos os aminoglicosídeos, tigeciclina e polimixinas (colistina e 

polimixina B), ou seja, a completa perda de sensibilidade a todos os tratamentos 

antimicrobianos disponíveis.(5, 35) 

 

1.5 Mecanismos de resistência aos antibióticos β-lactâmicos 
 

P. aeruginosa pode apresentar altas taxas de resistência à maioria dos 

antimicrobianos habitualmente utilizados no ambiente hospitalar. As opções 

terapêuticas incluem aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, penicilinas de amplo 

espectro, monobactâmicos, cefalosporinas de terceira e de quarta gerações e 

carbapenêmicos. 

As drogas que geralmente apresentam melhor atividade contra P. aeruginosa 

são os carbapenêmicos: imipenem e meropenem.(36) No entanto, a resistência a estes 

antimicrobianos tem aumentado nos últimos anos.(37) 

Os β-lactâmicos são os antimicrobianos mais amplamente utilizados na prática 

clínica. A resistência bacteriana a esta classe de antimicrobianos pode estar 

relacionada a qualquer um das fases envolvidas no mecanismo de ação dessas 

drogas, ou seja, a síntese da parede celular bacteriana. 
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Três mecanismos básicos de resistência aos β-lactâmicos têm sido descritos: 

1. Alteração do sítio de ligação devido à alteração das proteínas ligadoras de 

penicilinas (PBPs); 

2. Degradação da droga pela produção de β-lactamases; 

3. Alteração da permeabilidade da membrana externa e efluxo.38 

 

1.5.1 Alteração das PBPs 
 

A alteração das PBPs é o principal mecanismo de resistência aos 

antimicrobianos β-lactâmicos em bactérias gram-positivas e em algumas bactérias 

fastidiosas gram-negativas como a Neisseria gonorrhoeae. Esse mecanismo é raro nos 

bacilos gram-negativos. (39) 

 

1.5.2 Produção de betalactamases 
 

As betalactamases são enzimas que catalisam a hidrólise do anel betalactâmico, 

impossibilitando assim a atividade antimicrobiana. São produzidas por várias espécies, 

tanto gram-positivas quanto gram-negativas, porém com diferenças estruturais e 

localizações diferentes. 

Nas bactérias gram-negativas essas enzimas encontram-se estrategicamente 

localizadas no espaço periplásmico, podendo alcançar maiores concentrações e agir 

de modo mais eficaz sobre os antibióticos betalactâmicos que atravessam o espaço 

periplásmico para alcançar as PBPs, que são seu sítio de ligação. Este é o principal 

mecanismo de resistência das bactérias gram-negativas a essa classe de 

antimicrobianos.(38, 40) 

O sinal para a codificação das betalactamases pode estar localizado no 

cromossomo bacteriano ou no DNA extracromossômico (plasmídeos ou 

“transposons”).(40) 

Todas as bactérias gram-negativas produzem betalactamases mediadas 

cromossomicamente. Estas enzimas foram classificadas por BUSH et al. (1995) como 

pertencentes à classe C ou grupo 1 e são codificadas pelo gene AmpC. 
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Esta classificação divide as betalactamases em grupos: 

Grupo 1 – Cefalosporinases que não são inibidas pelo ácido clavulânico; 

Grupo 2 – Betalactamases que são inibidas pelos inibidores de betalactamase, 

subdivididas em classes A até D; 

Grupo 3 – Metalobetalactamases que são pobremente inibidas por todos os 

inibidores de betalactamase; 

Grupo 4 – Penicilinases que não são inibidas pelo ácido clavulânico.(41) 

As betalactamases cromossômicas podem ser classificadas em indutivas e 

constitutivas (desreprimidas). As constitutivas são produzidas permanentemente e 

independente da presença do antibiótico betalactâmico; as betalactamases indutivas 

podem ter sua produção aumentada pela presença do antibiótico betalactâmico. 

Quando este é retirado, podem voltar a ser sintetizadas em menor quantidade pela 

bactéria. A produção de betalactamases pode ser induzida em graus variáveis pelos 

diversos antimicrobianos, e estes podem ser estáveis ou lábeis à degradação causada 

por elas.(42) 

 Na P. aeruginosa o gene estrutural foi clonado e seqüenciado, mostrando ser 

uma típica beta-lactamase cromossômica do grupo 1 (AmpC). A produção desta 

enzima é induzida pelo contato da célula com níveis baixos de betalactâmicos, em 

especial o imipenem.(43) Amostras de Enterobacter cloacae e Pseudomonas aeruginosa 

podem originar mutantes que passam a produzir constitutivamente essas enzimas em 

grande quantidade.(44) 

O mecanismo mais comum de resistência aos carbapenêmicos é decorrente da 

produção de altas quantidades de betalactamases cromossômicas induzíveis (Grupo 1 

ou Classe C) associada à redução da permeabilidade da membrana externa por perda 

de porinas. 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii podem ainda produzir 

metaloenzimas, dependentes de zinco para seu funcionamento, chamadas 

carbapenemases mediadas por plasmídeos, sendo este mecanismo descrito 

principalmente em cepas isoladas no Japão.(40, 45) Essas enzimas são eficientes na 

hidrólise dos carbapenêmicos, sem a necessidade da alteração simultânea da 

permeabilidade da membrana externa. Estudos mais recentes já mostram presença 
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dessas metalobetalactamases em vários países inclusive no Brasil. Atualmente são 

descritas sete classes de metalobetalactamases (IMP, VIM, SPM, GIM, SIM, AIM e 

NDM).(46) No Brasil inclusive foi descrita uma enzima pertencente a este grupo, a SPM-

1.(47) O primeiro isolado de P. aeruginosa produtora da metalobetalactamase SPM-1 foi 

identificado em 1999. Tratava-se de urocultura e hemocultura de uma paciente de 

quatro anos de idade, diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda, em São Paulo, 

Brasil.(48) 

O cassete cromossômico que abriga o bla-SPM-1, ao contrário do que acontece 

com outras metaloenzimas, não está diretamente ligado ao carreamento da resistência 

a aminoglicosídeos.(49) 

Em estudo de 2004, Marra et al., analisando infecção da corrente sanguínea por 

Pseudomonas aeruginosa no Hospital São Paulo - UNIFESP, demonstrou que a 

presença de metalobetalactamases não provocou maior letalidade nesses pacientes.(50) 

Zavascki et al., em 2006, também analisando o efeito de metalobetalactamases na 

mortalidade em infecções nosocomiais por Pseudomonas aeruginosa demonstraram 

que a presença dessas enzimas resultou em maior mortalidade.(51) 

 

1.5.3 Alteração da permeabilidade da membrana externa e bombas de efluxo 
 

Como somente os microorganismos gram-negativos possuem membrana 

externa, este mecanismo ocorre apenas neste grupo de bactérias e geralmente é 

acompanhado da produção de betalactamases. 

Estas bactérias são envolvidas por uma segunda membrana composta de 

lipopolissacárideos com canais que impedem a penetração rápida de antibióticos 

lipofílicos, funcionando efetivamente como uma barreira ou desenvolvendo 

mecanismos de efluxo. Esse mecanismo de resistência é mais observado em amostras 

de P. aeruginosa e de bacilos gram-negativos fastidiosos.(52) 

A redução da permeabilidade ocorre quando bactérias mutantes passam a não 

produzir mais os habituais canais da membrana externa bacteriana (porinas), locais por 

onde penetram os betalactâmicos.(53,54) O mecanismo de efluxo envolve o uso de 

barreiras e bombeamento ativo de drogas para fora da bactéria, conforme descoberto 
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por Levy et al, 1992. Esse mecanismo pode ser encontrado tanto em gram-negativos 

como em gram-positivos.(55) 

A principal característica dos sistemas de efluxo bacteriano é sua codificação 

cromossonal e a ampla especificidade de compostos que podem ser extruídos do 

interior da célula bacteriana, promovendo assim multirresistência a antimicrobianos de 

classes estruturalmente distintas.(56) 

Os sistemas de efluxo são agrupados em cinco famílias, primariamente de 

acordo com a homologia da seqüência de aminoácidos que as compõem. As famílias 

são: MFS ("major facilitator superfamily"), ABC ("ATP binding cassette"), RND 

("resistance-nodulation-division"), SMR ("small multidrug resistance") e MATE 

("multidrug and toxic compound extrusion"). Sistemas de efluxo que extruem 

antimicrobianos de importância clínica, geralmente, pertencem às famílias RND ou 

MFS.(56) 

Os sistemas RND são codificados por operons e, tipicamente, formados por três 

proteínas, que se localizam na membrana interna, periplasma e membrana externa da 

célula bacteriana. São constituídos por uma bomba de efluxo situada na membrana 

interna ou citoplasmática, uma proteína formadora do canal extrusor na membrana 

externa (OMP) e uma proteína de fusão (MFP) que liga estes dois componentes. O 

sistema RND-MFP-OMP é prevalente em bactérias gram-negativas e possuem um 

amplo espectro, ejetando substratos como antimicrobianos, antissépticos, 

desinfetantes, detergentes, ácidos graxos, sais de bile, hidrocarbonetos aromáticos, 

tais como solventes orgânicos, entre outros, desempenhando um importante papel na 

resistência intrínseca e adquirida de várias bactérias gram-negativas.(52, 56) 

O sequenciamento do genoma da P. aeruginosa revelou a presença de vários 

sistemas de efluxo da classe RND. Destes, MexAB-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN 

e MexXY-OprM, hábeis em extrair da célula vários compostos com ação 

antipseudomonas.(27) 

Entre os sistemas de efluxo caracterizados, o sistema MexAB-OprM é o que tem 

a mais notória expressão e contribui para a extrusão de uma grande variedade de 

betalactâmicos, além de fluoroquinolonas, tetraciclinas, macrolídeos, cloranfenicol, 

eritromicina, novobiocina, trimetoprim e sulfonamidas, apresentando-se como um 

importante fator na multirresistência em P. aeruginosa.(56, 57) 
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Identificado como determinante de resistência a fluoroquinolonas, o sistema 

MexCD-OprJ tem como substratos uma variedade de agentes antimicrobianos que 

incluem os macrolídeos, cloranfenicol, novobiocina, tetraciclina, trimetoprim,  e alguns 

β-lactâmicos. Originalmente pensava-se ser responsável pela extrusão somente das 

cefalosporinas de quarta geração, como cefepima e cefpiroma.(56, 58) porém, estudos 

mais recentes utilizando mutantes que perderam o sistema MexAB-OprM, mas que 

hiperexpressavam o sistema MexCD-OprJ, confirmaram que este sistema é capaz de 

extruir ceftazidima e cefoperazona.(56) Não há evidências de que os sistemas MexEF-

OprN e MexXY-OprM contribuam diretamente para o efluxo de beta-lactâmicos.(59, 60) 

Interessantemente, mutantes nfxB que hiperexpressam MexEF-OprN, exibe fenótipo de 

resistência a imipenem, não como resultado direto da hiperexpressão de MexEF-OprN, 

mas como conseqüência da concomitante diminuição da expressão de OprD nesses 

mutantes, uma proteína de membrana externa que permite a entrada de imipenem na 

célula de P. aeruginosa, assim a diminuição ou ausência da expressão de OprD é 

freqüentemente observado em P. aeruginosa resistentes a imipenem.(58) 

A expressão de sistemas de efluxo geralmente levam a níveis modestos de 

resistência bacteriana. No entanto, a associação com outros mecanismos de 

resistência é frequentemente observada. A associação entre a hiperexpressão de 

sistemas de efluxo e/ou perda de porinas e a presença de betalactamases pode levar a 

altos níveis de resistência. Por esta razão, as bombas de efluxo porém impactar 

seriamente na terapia antimicrobiana.(27) 

 

1.5.4 Envelope celular 
 

Os bacilos gram-negativos apresentam um envelope celular composto por duas 

membranas externas: a camada de peptideoglicano e a membrana citoplasmática 

externa.(53) 

A membrana externa é uma barreira bastante eficaz à permeabilidade contra 

agentes agressores, incluindo antimicrobianos.(61) 

A membrana externa apresenta proteínas que constituem os canais chamados 

de porinas e que são responsáveis pela nutrição bacteriana.(53) Como as PBPs se 

situam na membrana citoplasmática, os antibióticos betalactâmicos precisam cruzar a 
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membrana externa através desses canais. Essas estruturas estão diretamente 

relacionadas à resistência aos carbapenêmicos e à conseqüente dissociação que pode 

ocorrer entre a resistência aos carbapenêmicos e às cefalosporinas.(37) 

A membrana externa é composta também de lipopolissacarídeos (LPS), 

composto pelo antígeno O, lipídeo A e polissacarídeos. O LPS tem carga negativa 

ancora a membrana externa, conferindo a ela integridade e estabilidade.(62) Os LPS 

são moléculas polianiônicas, necessitando de pontes com cátions para se manterem 

estáveis.(61) As polimixinas deslocam os cátions de magnésio e cálcio e se ligam ao 

lipídeo da membrana, causando sua desestabilização e ruptura.(63) 

 

1.6 Infecção da corrente sanguínea 
 

As infecções de corrente sanguínea são eventos graves, com alta taxa de 

mortalidade, sendo umas das mais importantes causas de morbidade e mortalidade em 

unidades de terapia intensiva.(64, 65) 

Infecções nosocomiais da corrente sanguínea constituem uma das principais 

causas de morte hospitalar. Assumindo-se uma taxa total de infecção hospitalar de 5%, 

com 10% destas sendo infecções de corrente sanguínea, e tendo estas uma 

mortalidade atribuída de 15% nos Estados Unidos, é considerada a oitava causa de 

mortalidade hospitalar.(66) 

Em unidades de terapia intensiva, aproximadamente 70% das infecções de 

corrente sanguíneas são secundárias a um foco primário. No caso de bacilos gram-

negativos, na maioria dos casos, o foco primário é o sistema respiratório, abdome ou 

trato urinário.(65) 

Na América Latina, o estudo SENTRY identificou P. aeruginosa como quinta 

causa de infecção da corrente sanguínea.(67) 

Em outros estudos, P. aeruginosa é o terceiro agente responsável por infecções 

de corrente sanguínea entre os gram-negativos (atrás de Escherichia coli e Klebsiella 

spp), e o sétimo se contabilizados todos os agentes. Porém, é o segundo agente se 

considerados apenas os casos fatais(68,69) com mortalidade de 11 a 50% em alguns 

estudos. Em neutropênicos a mortalidade chega a 70%.(14, 29, 70) 
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Mais de 90% dos pacientes que desenvolvem infecção da corrente sanguínea 

por P. aeruginosa tem uma comorbidade. Na maioria das vezes, neoplasia, mas são 

comuns pacientes portadores de doenças crônicas como diabetes, insuficiência renal, 

cirrose, insuficiência cardíaca, pancreatite crônica, DPOC, transplante de órgão sólido 

ou Aids.(68) 

As infecções por P. aeruginosa são não apenas comuns, mas também 

associadas à alta morbidade e mortalidade quando comparadas a outras etiologias 

bacterianas.(71)  Antes da disponibilidade de antibióticos com ação anti- pseudomonas, 

a mortalidade da bacteremia por P. aeruginosa chegava a 90% em algumas séries.(72) 

A mortalidade hospitalar associada à infecção da corrente sanguínea por P. 

aeruginosa é maior que 20% na maioria das séries publicadas, já sendo registrada taxa 

de 39%. Micek et al., em 2005 demonstraram que a terapia inicial inadequada para 

estas infecções provocou um aumento da mortalidade, com odds ratio (OR) de 2,04 

(p=0,048).(73, 74) 

Em estudo realizado no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2002, 

Marra et al. avaliaram a mortalidade de pacientes com hemoculturas com crescimento 

de P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos produtoras de metalobetalactamases, 

aferindo uma mortalidade relacionada a infecção (mortalidade até 14 dias) de 71,4% e 

mortalidade hospitalar de 81,7%.(75) 

 

1.7 Tratamento da P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos  
 

A alta mortalidade associada a infecção da corrente sanguínea por P. 

aeruginosa deve-se em grande parte a sua dificuldade no tratamento. Fatores que 

dificultam o tratamento são: a rápida evolução da doença, com 35 a 50% das mortes 

ocorrendo nos primeiros dias, a escassez de antibióticos com ação antipseudomonas e 

a capacidade deste patógeno de desenvolver resistência durante a terapia.(68) 
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1.7.1 Monoterapia com polimixina B  
 

Com as crescentes taxas de resistência e a escassez no desenvolvimento de 

novas drogas antimicrobianas, o arsenal terapêutico disponível para tratamento das 

infecções por P. aeruginosa é cada vez mais limitado. No momento, não há nenhuma 

droga antimicrobiana em fase avançada de desenvolvimento (fase 2 ou mais 

avançada) para tratamento de infecções por  bactérias gram-negativas.(35, 76) 

Estes fatores levaram ao retorno ao uso de polimixinas, antibióticos 

polipepítídicos cíclicos, descobertos em 1947, isolados da bacteria Bacillus 

polymyxa.(76) Seu uso se iniciou a partir da década de 1950, mas foi abandonado 

devido à sua toxicidade renal.(75,77) O uso das polimixinas isoladas ou em combinação 

com um ou mais antibióticos tem crescido no tratamento de infecções graves em 

pacientes críticos.(78) 

Existem cinco compostos originalmente descritos de polimixinas (polimixinas, A, 

B, C, D e E) e dois são utilizados clinicamente, B e E (colistina). A polimixina B difere 

da E por um único aminoácido (D-fenilalanina no lugar da D-leucina).(79, 80) 

A polimixina B e a colistina são agentes bactericidas rápidos, com uma ação 

semelhante a um detergente.(79, 81) As polimixinas interagem com as moléculas de LPS 

da membrana externa das bactérias gram-negativas, desestruturando a membrana e 

causando aumento em sua permeabilidade e dispersão de componentes do citoplasma 

e, conseqüentemente, morte celular. Além disso, se liga e neutraliza o LPS.(77, 82-84) 

Problemas importantes no uso das polimixinas são a nefrotoxicidade (10-50% 

dos pacientes), neurotoxicidade (7,3-27%), reações alérgicas (aproximadamente 2%), 

má distribuição em líquido pleural, parênquima pulmonar, ossos e sistema nervoso 

central. Isto levou à sua substituição, a partir da década de 1960, pelos 

aminoglicosídeos e, posteriormente betalactâmicos.(77, 82, 85-87) 

Informações farmacocinéticas e farmacodinâmicas sobre as polimixinas são 

escassas, provavelmente devido ao pouco interesse nestas drogas nas décadas de 

1980 e 1990. 
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Muitos médicos têm reservas ao uso de polimixinas como monoterapia, sendo 

um dos motivos a possibilidade de heterorresistência quando uma população de 

bactérias gram-negativas é exposta as polimixinas.(78) 

Em estudo publicado em 1999, Levin et al. demonstraram desfecho favorável em 

apenas 58%, no tratamento de infecções por P. aeruginosa e A. baumannii resistentes 

a carbapenêmicos. O pior resultado foi obtido em pneumonias, com a observação de 

desfecho favorável em apenas 25% dos casos. Em infecção da corrente sanguínea 

este resultado se eleva para 78%.(88) 

Em 2007, Fica AC, publicou artigo em que analisou 24 tratamentos em 22 

pacientes com infecções nosocomiais por P. aeruginosa e A. baumannii, sendo 23 

destas cepas resistentes a quaisquer outros antibióticos. A resposta ao tratamento foi 

considerada satisfatória em 50% dos casos. Destes, ocorreu falha durante o tratamento 

em 41,7% dos casos. Em apenas 33,3% ocorreu negativação das culturas. O uso de 

terapia combinada não demonstrou diferenças significativas.(89) 

A resistência a polimixina pode acontecer por alteração da membrana externa 

(notadamente o LPS), desenvolvimento de bomba de efluxo e produção de colistinase. 

Apenas o primeiro mecanismo é descrito em P. aeruginosa. O fator de risco de 

aquisição mais importante parece ser o uso prévio de polimixina B. No entanto, estudos 

que avaliaram a resistência da P. aeruginosa à polimixina B demonstraram taxas 

menores que 10%.(65) O estudo SENTRY, realizado com amostras de P. aeruginosa de 

hospitais na América do Sul, incluindo o Hospital São Paulo - UNIFESP, observou uma 

taxa de resistência de 2,4% à polimixina B.(26) 

O passo inicial e crítico para a ação das polimixinas é a interação eletrostática 

entre o peptídeo, de carga elétrica positiva, e o LPS, de carga elétrica negativa. Na P. 

aeruginosa, a resistência adaptativa é baseada em modificações do LPS (L-Ara4N, 

controlada pelo PmrA/PmrB), que reduzem ou impedem esta interação,(81) quando em 

condições de limitação extracelular da oferta de Mg2+ e Ca2+, o que aumenta a 

expressão do operon modificador do LPS, arnBCADTEF. O produto deste gene arn 

participa na adição de 4-araminoarabinose ao lipidio A do LPS, reduzindo sua carga 

negativa, e limitando a interação de antibióticos policatiônicos, como polimixinas, 

peptídeos de defesa do hospedeiro e aminoglicosideos com a membrana externa.(90) 
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1.7.2 Tratamento combinado das infecções por P. aeruginosa resistente aos 
carbapenêmicos 

 

Em relação ao tratamento de infecções por Pseudomonas aeruginosa resistente 

aos carbapenêmicos, há na literatura estudos com um pequeno número de pacientes 

descrevendo a utilização de polimixinas no tratamento desses casos.(88, 91-93) 

Já foi sugerida a capacidade dessas drogas de tornar as bactérias gram-

negativas sensíveis a outros antibióticos, por seu efeito de desestruturação da 

membrana externa.(94) 

A comunidade médica demonstra grande interesse no benefício comparativo 

entre monoterapia e terapia combinada no tratamento de infecções bacterianas 

causadas por agentes gram-positivos e gram-negativos. Já foi demonstrada, in vitro, 

ação sinérgica com uso de polimixinas e carbapenêmicos. In vivo, no entanto, faltam 

evidências que suportem a escolha por este tratamento.(78) 

Aoki et al., em 2009, testaram, in vitro, a ação do uso isolado da colistina e em 

combinação com outros antimicrobianos (rifampicina, ciprofloxacina, ceftazidima, 

piperacilina/tazobactam, imipenem/cilastatina, amicacina e tobramicina) no tratamento 

de cepas de P. aeruginosa resistente aos diversos antibióticos, incluindo imipenem. Foi 

identificada ação sinérgica no uso combinado de colistina e imipenem, e colistina e 

rifampicina. Testaram estas combinações também em modelo murino de pneumonia 

por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, demonstrando diminuição de 

mortalidade na terapia combinada com colistina e imipenem, e colistina e 

rifampicina.(84) 

Em estudo publicado em 2010, Falagas et al. demonstraram uma taxa de cura 

de 85,7% no tratamento de infecções por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos 

com uso combinado de colistina e meropenem, versus 75% no grupo que utilizou 

apenas colistina (valor de p não publicado). Neste mesmo estudo, analisando gram-

negativos sensíveis apenas a colistina, 18 (90%) de 20 pacientes tratados com 

monoterapia com colistina foram curados, comparados com 70 (83,3%) de 84 

pacientes tratados com colistina e meropenem e 17 (54,8%) de 31 pacientes tratados 

com colistina em combinação com outro antibiótico (p = 0,002).(95) 
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O tratamento combinado, no entanto, merece melhor avaliação, tendo em vista 

que leva a aumento de custos, maior freqüência de eventos adversos e aumento no 

risco de aquisição de infecções associadas, fúngicas, ou por agentes bacterianos 

multirresistentes.(73, 96) 

Kivtko et al., em 2011, publicaram artigo realizado no Brasil, que comparava o 

tratamento de infecções de corrente sanguínea por P. aeruginosa com terapia com 

polimixina B ou outro antimicrobiano sensível em cultura, demonstrando ser o uso de 

polimixina B fator de risco para evolução para óbito durante a internação, com odds 

ratio 1.91 (IC 1.05–3.45, p= 0.033). O uso de terapia combinada com um segundo 

agente antimicrobiano foi mais frequente no grupo que utilizou polimixina B, mas esta 

variável não foi estatisticamente significante para o desfecho óbito, quando realizada 

analise multivariada.(97) 

Devido à importância crescente desse patógeno como causa de infecções 

hospitalares, surgiu a necessidade de um estudo para melhor entendimento da terapia 

dessas infecções, bem como de esquemas inovadores de tratamento. Como a ação 

das polimixinas se dá basicamente na membrana celular, com sua desregulação, a 

penetração de outros antimicrobianos poderia ser facilitada exercendo então sua ação. 

Como os carbapenêmicos são considerados os principais antimicrobianos com ação 

contra Pseudomonas aeruginosa, torna-se importante demonstrar a eficácia desta 

associação, objetivando uma terapia mais eficaz. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  
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2.1 Principal 
 

- Identificar os fatores associados à mortalidade em pacientes com infecção da 

corrente sanguínea associada à assistência à saúde por Pseudomonas aeruginosa 

resistente aos carbapenêmicos. 

 

2.2 Secundários 
 

- Avaliar a resposta ao tratamento com polimixina B versus polimixina B e 

imipenem em pacientes com infecção da corrente sanguínea associada à assistência à 

saúde, causada por Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. 

- Avaliar a presença de metalobetalactamases como mecanismo de resistência 

da Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos nessas infecções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  C A S U Í S T I C A  E  M É T O D O S  
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3.1 Local 
 

O estudo foi realizado no Hospital São Paulo - UNIFESP, que presta assistência 

médica a populações do Sistema Único de Saúde, além de atender a população 

privada. 

O Hospital São Paulo - UNIFESP tem capacidade de aproximadamente 754 

leitos, distribuídos em 25 unidades de internação em diversas especialidades e 

unidades de terapia intensiva especializadas nas seguintes áreas: Pneumologia, 

Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Neurocirurgia, Nefrologia e Anastesiologia/Dor. 

Possui serviço de transplantes de órgãos sólidos (rins, pâncreas, fígado e coração) e 

medula óssea. 

 

3.2 Desenho do estudo 
 

Foram identificados os pacientes com infecção da corrente sanguínea por P. 

aeruginosa internados no Hospital São Paulo - UNIFESP durante o período de 2000 a 

2009. 

Para estudar os fatores associados a mortalidade em pacientes com infecção da 

corrente sanguínea por P.aeruginosa resistente aos carbapenêmicos no Hospital São 

Paulo - UNIFESP, foi realizado um estudo tipo coorte retrospectivo. 

A análise dos prontuários foi realizada em sua totalidade pela pesquisadora 

principal. 

Foi realizado um estudo, retrospectivo, que avaliou se a terapia combinada com 

polimixina B e imipenem foi mais eficaz do que a terapia apenas com polimixina B, em 

pacientes com infecção da corrente sanguínea associada a assistência à saúde 

causada por Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos.  

 O estudo de coorte incluiu o primeiro episódio de infecção da corrente 

sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos de pacientes adultos, 

internados consecutivamente no Hospital São Paulo - UNIFESP durante o período de 

janeiro de 2000 a dezembro de 2009 cujos prontuários estavam disponíveis. Os 
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pacientes da coorte que apresentaram óbito relacionado à infecção da corrente 

sanguínea foram comparados com os pacientes que não apresentaram óbito.  

A coorte de pacientes foi observada desde o dia de internação hospitalar, com 

inclusão de dados referentes a procedência destes pacientes, internações prévias nos 

últimos noventa dias, diagnóstico infeccioso, escores de gravidade, uso de 

antimicrobianos prévios, intervenções cirúrgicas, retardo na introdução da terapêutica à 

partir da hemocultura, e evolução, incluindo óbito ou alta hospitalar e especificado no 

caso de óbito se este ocorreu até 14 dias do diagnóstico da infecção da corrente 

sanguínea, além de reações adversas associadas ao tratamento. Portanto os pacientes 

foram avaliados quanto a exposição a diversos fatores potencialmente associados a 

letalidade durante o período de acompanhamento.  

 

3.3 Definição de caso e critérios de exclusão 
 

3.3.1 Identificação de pacientes 
 

A identificação dos pacientes com infecção da corrente sanguínea por P. 

aeruginosa internados no Hospital São Paulo - UNIFESP durante o período de janeiro 

de 2000 a dezembro de 2009 foi realizada através de levantamento de dados de ficha 

de notificação de hemoculturas do Grupo de Racionalização de Antimicrobianos da 

Disciplina de Infectologia. Esta ficha agrega dados do laboratório de microbiologia que 

é informatizado. Desta forma foi possível identificar o número total de hemoculturas nas 

quais houve crescimento de P. aeruginosa identificado pelo Laboratório de 

Microbiologia do Hospital São Paulo - UNIFESP que foram consideradas como 

infecção da corrente sanguínea de origem hospitalar pelo Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH) durante este período. 

A partir desta listagem, procedeu-se revisão dos prontuários médicos dos 

pacientes adultos nos quais foi diagnosticada infecção hospitalar de corrente 

sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. 

Em caso de reincidência num mesmo paciente, foi considerado apenas o 

primeiro episódio de infecção. 
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3.3.2 Critérios de exclusão 
 

Foram excluídos do estudo: 

- Pacientes cujos prontuários médicos não puderam ser localizados no arquivo 

médico; 

- Pacientes com prontuários incompletos, quando não incluía o período da 

infecção e/ou seu tratamento e/ou desfecho; 

- Pacientes com idade inferior a 18 anos; 

- Pacientes que não receberam tratamento adequado. 

 

3.4 Procedimentos microbiológicos 
 

Todas as culturas foram processadas no Laboratório de Microbiologia do 

Hospital São Paulo - UNIFESP. As técnicas de coleta, processamento e identificação 

das hemoculturas durante o período do estudo serão descritas a seguir. 

 

3.4.1 Coleta de hemoculturas 
 

A coleta de hemoculturas deveria seguir o protocolo institucional do Hospital São 

Paulo – UNIFESP, sob as seguintes recomendações: 

- Lavagem de mãos e uso de luvas de procedimento; 

- Remoção dos selos das tampas dos frascos de hemocultura e assepsia das 

tampas com álcool 70%; 

- Garroteamento do braço do paciente e seleção da veia; 

- Assepsia do local da punção com álcool 70% de forma circular e de dentro 

para fora; 

- Coleta de 8 a 10 ml de sangue para cada frasco de Bactec®. O número de 

amostras deveria ser o discriminado pelo médico assistente. (Em caso de 

foco suspeito, o SCIH recomenda coleta de duas amostras de punções 

venosas diferentes em 48 horas. No caso de bacteremia de origem 
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indeterminada, recomenda coleta de quatro a seis amostras de punções 

pediféricas diferentes em 48 horas); 

- Identificação de cada frasco com as informações padronizadas e envio ao 

laboratório em no máximo 30 minutos. 

O sangue colhido era introduzido em frascos Bactec® geração 9000 (Becton 

Dickinson, Cockeysville, MD, EUA) para hemocultura automatizada. Era recomendada 

também a coleta de 10 mililitros de sangue para inoculação em tubo Bactec® para 

crescimento de bactérias anaeróbias. 

Os tubos de hemocultura eram encaminhados ao Laboratório de Microbiologia 

do Hospital São Paulo - UNIFESP. 

 

3.4.2 Processamento de hemoculturas 
 

As hemoculturas foram processadas por técnica automatizada utilizando o 

sistema Bactec®. Os tubos de hemocultura contendo o sangue colhido eram colocados 

em aparelho Bactec geração 9000 (Becton Dickinson, Cockeysville, MD, EUA) para 

leitura automatizada (sistema de monitorização contínua de crescimento bacteriano por 

fluorescência), onde permaneciam em agitação constante por até cinco dias. Quando a 

leitura do Bactec® indicava uma cultura positiva, o tubo era retirado do aparelho de 

leitura e o caldo de uma cultura com sangue era inoculado em placas de ágar-sangue, 

ágar-McConkey e ágar-chocolate. Estas placas eram então incubadas a 35º C por 24 

horas sendo que as placas de ágar-sangue e ágar-chocolate eram incubadas em meio 

com CO2 e as placas de ágar-McConkey em incubadora normal. Concomitantemente, 

foi realizada bacterioscopia com coloração de Gram. Em caso de identificação de 

bactérias no exame bacterioscópio e crescimento de colônias em qualquer das três 

placas inoculadas, procedia-se à identificação do organismo. 

 

3.5 Análise microbiológica 
 

A análise microbiológica das amostras, colhidas através de hemocultura, foram 

realizadas pelo Laboratório Central do Hospital São Paulo - UNIFESP por técnicas 
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convencionais, utilizando-se de métodos fenotípicos. Foi utilizado método de disco 

difusão até 2008, quando foi substituído por método automatizado BD Phoenix®, que 

utiliza microdiluição em caldo. Aquelas amostras onde houve crescimento de 

Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos eram encaminhadas para o 

Laboratório Especial de Microbiologia Clínica (LEMC) para confirmação e análise 

posterior dos mecanismos de resistência. 

 

3.5.1 Pesquisa de genes de resistência a antimicrobianos 
 

As amostras de P. aeruginosa identificadas como resistentes a carbapenêmicos 

foram avaliadas pela técnica da reação da polimerase em cadeia (polimerase chain 

reaction – PCR) para identificar a presença de genes que codificam a produção de 

metalobetalactamases. Os genes pesquisados foram blaIMP-1, blaVIM-1, blaVIM-2 e blaSPM-1. 

Para a extração do DNA bacteriano, as amostras foram subcultivadas em ágar 

sangue e após isolamento de colônias puras, de três a cinco colônias de cada amostra 

foram transferidas para um tubo tipo eppendorf contendo 200μl de água destilada 

estéril. Em seguida, os tubos foram incubados à temperatura de 100ºC por 10 minutos, 

para lise das células bacterianas. Após este tempo, as amostras foram centrifugadas a 

14.000 rpm por 10min à temperatura ambiente e o sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo tipo eppendorf e utilizado como o DNA alvo para as reações de PCR. Em 

fluxo laminar foi preparada uma solução mãe (master mix) contendo: 12,5 µL de Go 

Taq® Green Master Mix 2X (Tampão de reação pH 8,5, 400 µM dATP, 400 µM dGTP, 

400 µM dCTP, 400 µM dTTP, 3 mM MgCl2 e Taq DNA Polymerase), 0,5 µL de cada um 

dos iniciadores (primers), da fita sentido (sense) e da fita anti-sentido (anti-sense), com 

concentração de 10 µmol/cada, e água MilliQ estéril para um volume final de 25 µL, 

subtraído do volume de DNA alvo, para cada reação. A solução mãe (master mix) foi 

mantida a aproximadamente 4ºC durante seu preparo e, após leve agitação, 24μl foram 

transferidos para cada tubo de amplificação, aos quais foi adicionado 1μl do DNA 

bacteriano previamente extraído. Os iniciadores utilizados e as condições de 

termociclagem encontram-se descritas na tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1. Sequência de oligonucleotídeos utilizados para a amplificação dos genes codificadores 
de metalobetalactamases 

Tipo de 
reação 
de PCR 

Oligonucleotíde
os iniciadores Sequência (5’ – 3’) Gene 

alvo 
Amplicom 

(pb) 
Condições de 
termociclagem 

PC
R

 M
ul

tip
le

x 
M

et
al

ob
et

al
ac

ta
m

as
es

 

IMP-F1 GAATAGRRTGGCTTAAYTCTC 
blaIMP 188 Denaturação: 94ºC 

– 5 minutos; IMP-R1 CCAAACYACTASGTTATC 

VIM-F2 GTTTGGTCGCATACGCAAC 
blaVIM 382 Denaturação: 94ºC 

– 20 segundos; VIM-R2 AATGCGCAGCACCAGGATAG 

SPM-F1 CTAAATCGAGAGCCCTGCTTG 
blaSPM 798 Anelamento: 53ºC 

– 45 segundos; SPM-R1 CCTTTTCCGCGACCTTGATC 

SIM-F1 GTACAAGGGATTCGGCATCG 
blaSIM 569 Extensão: 72ºC – 

30 segundos; SIM-R1 TGGCCTGTTCCCATGTGAG 

GIM-F1 TCAATTAGCTCTTGGGCTGAC 
blaGIM 72 35 ciclos 

GIM-R1 CGGAACGACCATTTGAATGG 

16S-8 F AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 
Controle 
interno 1000 Extensão final: 

72ºC – 10 minutos. 16S-1493 R ACGGCTACCTTGTTACGACTT 

OXA 58-R CCCCTCTGCGCTCTACATAC 

 

 

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 IMP-1, VIM-1, VIM-2 

e SPM-1 e como controle negativo uma alíquota da solução- mãe sem DNA. 

A revelação dos produtos da PCR foi realizada por meio de eletroforese em gel 

de agarose a 1,5% (UltrapureTM Agarose, Invitrogen®, Carlsbad, EUA) a 110V por 40 

minutos em tampão TBE 0,5x (89 nM Tris-Borato e 2 mM EDTA pH 8.0). Como 

marcador de peso molecular, foi utilizado DNA ladder 100 pares de base Invitrogen®, 

Carlsbad, EUA). O gel foi corado com brometo de etídio e a diferenciação das bandas 

visualizada sob a luz ultravioleta - 320nm (GelDoc Quantity One; Bio-Rad Laboratories, 

EUA). 
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3.6 Definições 
 

3.6.1 Adulto 
 

Todo indivíduo com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

3.6.2 Infecções hospitalares 
 

Infecções urinárias, pneumonias, infecções de sítio cirúrgico, osteomielites, 

endocardites, meningites, infecções do sistema nervoso central, infecções 

gastrintestinais, infecções de pele e tecidos moles foram definidas seguindo os critérios 

do CDC para definições de infecções hospitalares.(98) 

Infecção hospitalar foi definida como toda infecção adquirida e diagnosticada no 

hospital. O fato de não haver evidências de que esta infecção esteja presente ou 

incubando no momento da admissão do paciente, sugere indiretamente que a infecção 

foi adquirida no hospital.(98) 

Infecção comunitária foi definida como toda infecção adquirida na comunidade, 

independentemente do local onde tenha sido diagnosticada. 

 

3.6.3 Infecção da corrente sanguínea 
 

Foi definida seguindo os critérios do CDC para a definição de infecções 

hospitalares.(98) 

O isolamento do mesmo microorganismo no mesmo paciente em um período 

menor ou igual a sete dias após a hemocultura inicial foi considerado um único e 

mesmo episódio de infecção da corrente sanguínea. 
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3.6.3.1 Infecção primária de corrente sanguínea 
 

Deveria preencher um dos seguintes critérios:  

• Identificação de um organismo em cultura de sangue, e este organismo não 

estar relacionado a uma infecção em outro sítio, e não compor a microbiota da 

pele; 

• Presença de um dos seguintes sintomas: febre (> 38ºC), calafrios, ou 

hipotensão; e qualquer um dos seguintes achados: 

- Organismo que compõe a microbiota normal da pele identificado em duas 

culturas de sangue colhidas em ocasiões diferentes, e este organismo não 

está relacionado a uma infecção em outro sítio; 

- Organismo que compõe a microbiota normal da pele identificado em cultura 

de sangue de paciente com acesso venoso, e instituição de terapia 

antimicrobiana. 

O isolamento do mesmo microorganismo no mesmo paciente em um período 

menor ou igual a sete dias após a hemocultura inicial foi considerado um único e 

mesmo episódio de infecção da corrente sanguínea. 

Infecções de corrente sanguínea associadas a cateteres intravasculares foram 

consideradas como infecções primárias de corrente sanguínea seguindo os critérios do 

CDC para definições de infecções hospitalares.(98) 

 

3.6.3.2 Infecção secundária da corrente sanguínea 
 

Infecção da corrente sanguínea na qual o organismo identificado em cultura de 

sangue é identificado como agente etiológico de uma infecção em outro sítio. Para 

tanto, as culturas de sangue e do outro sítio de infecção devem ter sido colhidas dentro 

de um intervalo de até sete dias. 

Foram consideradas como focos primários de infecções secundárias da corrente 

sanguínea: infecções urinárias, pneumonias, infecções de sítio cirúrgico, osteomielites, 

endocardites, meningites, infecções gastrintestinais e infecções de pele e tecidos. 
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3.6.3.3 Infecção da corrente sanguínea associada a cateteres intravasculares 
 

Foi definida seguindo as definições do CDC para a prevenção de infecções 

associadas a cateteres intravasculares.(98) É caracterizada quando o mesmo organismo 

(mesma espécie e antibiograma) é identificado por metodologia semi-quantitativa ou 

quantitativa(99) em um segmento do cateter e em sangue de um paciente com infecção 

da corrente sanguínea sem outro foco aparente de infecção. Na ausência de 

confirmação laboratorial, o desaparecimento da sintomatologia após remoção do 

cateter intravascular em um paciente com infecção da corrente sanguínea sintomática 

é considerado como uma evidência indireta de infecção da corrente sanguínea 

associada a cateteres intravasculares. 

 

3.6.3.4 Infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa 

 

Foi definida como uma infecção da corrente sanguínea na qual tenha sido 

isolado e identificado P. aeruginosa em pelo menos uma cultura de sangue. 

 

3.6.4 Infecção da corrente sanguínea polimicrobiana 
 

Foi definida como uma infecção da corrente sanguínea na qual há crescimento 

de duas espécies de microorganismos na mesma hemocultura ou em duas 

hemoculturas distintas colhidas no mesmo dia.  

 

3.6.5 P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos 
 

Foi definido como uma cepa de P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos e 

as cefalosporinas de terceira geração e quarta geração. 
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3.6.6 Óbito relacionado a infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa 

 

O óbito foi considerado relacionado a infecção da corrente sanguínea se ocorreu 

durante o período de até 14 dias após o diagnóstico da infecção, sem ter sido atribuído 

a nenhuma outra causa aguda. 

 

3.6.7 Óbito Hospitalar 
 

Óbito que ocorreu durante o período de internação hospitalar no qual foi 

diagnosticada a infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa. 

 

3.6.8 Gravidade da doença de base 
 

Serão utilizados três índices de classificação de gravidade de doença de base, a 

pontuação de APACHE II, o índice de McCabe modificado e o escore de Charlson. 

 

3.6.8.1 Pontuação de APACHE II 
 

O APACHE II (acute physiology and chronic health evaluation) é um índice 

usado para estratificar pacientes em função de gravidade de doença de base. Este 

índice leva em consideração o grau de anormalidade de uma série de variáveis 

fisiológicas.(100) Para tanto, doze variáveis fisiológicas são analizadas e pontuadas de 0 

a 4 de acordo com o grau de desvio da normalidade encontrado. Soma-se à pontuação 

das variáveis fisiológicas a pontuação para idade (de 0 a 6 pontos) e a pontuação para 

presença de doenças crônicas graves (0,2 ou 5 pontos). A soma de todos os pontos 

resulta na pontuação de APACHE II, que pode variar de 0 a 71. 

O APACHE foi medido no momento da admissão na unidade de terapia 

intensiva. 
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3.6.8.2 Índice de McCabe modificado 
 

Os critérios definidos por McCabe & Jackson em 1962 e modificados por Seifert 

et al. em 1995, serão utilizados para definir a gravidade das doenças de base dos 

pacientes estudados, dividindo-os em três grupos, como descrito a seguir: 

- Doenças rapidamente fatais, de aparecimento súbito e de rápida evolução, 

com estimativa de óbito durante a internação; 

- Doenças potencialmente fatais, nas quais a expectativa de vida é maior, com 

morte esperada nos últimos quatro anos, mesmo com terapia adequada; 

- Doenças não fatais ou ausência de doenças de base.(101) 

 

3.6.8.3 Escore de Charlson 
 

O escore de Charlson et al. (1987) foi desenvolvido para avaliar o prognóstico, 

baseando-se na idade e comorbidades do paciente.(102)  

Além de avaliar o numero de comorbidades, avalia sua intensidade, com 

aumento gradual do risco de morrer. Por esta combinação de fatores, estima-se a 

chance de sobrevida em 10 anos.(102) 

 

3.6.9 Doenças de base 
 

As seguintes doenças de base foram avaliadas: Diabetes mellitus, cirrose 

hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica, transplante 

de órgãos sólidos, transplante de medula óssea, neoplasia sólida, linfoma, leucemia, 

doença do tecido conectivo, demência, aids, infarto agudo do miocárdio, doença 

vascular periférica e as não inclusas nestas, serão identificadas como “outras”. 

 

3.6.10 Uso de antimicrobianos 
 

Foram considerados apenas antimicrobianos utilizados por um período superior 

a 24 horas. 
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3.6.11 Antibióticos prévios 
 

Foi observada à exposição dos pacientes aos seguintes antimicrobianos: 

• Ampicilinas – ampicilina, amoxacilina e amoxacilina associadas ou não a 

inibidores de beta-lactamase. 

• Oxacilina. 

• Cefalosporinas de terceira geração – cefotaxima, ceftriaxona e 

ceftazidima. 

• Cefalosporinas de quarta geração – cefepima 

• Macrolídeos – claritromicina, eritromicina e azitromicina 

• Carbapenêmicos – meropenem e imipenem 

• Clindamicina 

• Glicopeptídeos – vancomicina e teicoplanina 

• Fluoroquinolonas – ciprofloxacina e levofloxacina 

• Trimetropim / Sulfametoxazol 

• Aminoglicosídeos – amicacina, gentamicina, e estreptomicina 

• Piperacilina / tazobactam 

• Metronidazol 

• Linezolida 

 

3.6.12 Sucesso clínico 
 

Melhora dos sinais e sintomas de infecção. 

 

3.6.13 Sucesso microbiológico 
 

Definido como negativação de hemoculturas colhidas após 48 horas de 

tratamento antimicrobiano. 
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3.6.14 Efeitos adversos 
 

Foram pesquisados nefrotoxicidade, neurotoxicidade e reações cutâneas.  

Nefrotoxicidade foi definida como um aumento dos níveis séricos de creatinina 

em pelo menos duas vezes, em relação aos níveis basais ou uma redução em pelo 

menos 50% no clearance estimado de creatinina. Em pacientes com doença renal 

preexistente, a nefrotoxicidade foi definida como um aumento de pelo menos 50% nos 

níveis séricos de creatinina ou uma queda de 20% no clearance estimado de creatinina 

ou a necessidade de iniciar terapia de reposição renal (hemodiálise ou 

hemofiltração).(103) 

A neurotoxicidade foi definida como qualquer sintoma ou sinal, entre os 

seguintes: convulsões, alteração de status mental, parestesia distal, diplopia e 

ataxia.(103) 

Os sinais e sintomas de neurotoxicidade e/ou nefrotoxicidade deveriam estar 

presentes após o inicio do uso de polimixina B, e foram considerados relacionados 

durante o uso ou até três dias após sua descontinuação.(103) 

Durante a leitura dos prontuários observou-se também se havia descrição de 

algum outro evento que a equipe assistente associasse ao uso de polimixina B ou 

carbapenêmicos. 

 

3.7 Análise de dados 
 

3.7.1 Coleta dos dados 
 

Um instrumento de coleta de dados foi desenvolvido e utilizado para a coleta dos 

dados a partir dos prontuários médicos (Anexo 1). 

 

3.7.2 Banco de dados 
 

As informações foram digitadas em um banco de dados computadorizado 

utilizando o programa Excel®. 
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A privacidade dos pacientes foi mantida durante e após o estudo. Os dados 

foram utilizados exclusivamente para o estudo em questão e para publicações que 

possam resultar deste estudo.  

 

3.8 Variáveis analisadas 
 

• Idade 

• Sexo 

• Procedência (domicílio, setor hospitalar, instituição de repouso) 

• Tempo de internação antes do resultado da hemocultura 

• Internações prévias nos últimos noventa dias  

• Tempo de internação em cada setor hospitalar 

• Unidade hospitalar relacionada à infecção da corrente sanguínea por 

Pseudomonas aeruginosa  

• Diagnóstico infeccioso antes da admissão em unidade de terapia intensiva 

• Escores de gravidade (APACHE II, McCabe, Charlson) 

• Utilização de corticoterapia ou imunossupressores 

• Doenças de base 

• Neutropenia 

• Exposição a dispositivos e procedimentos invasivos (hemodiálise, sonda vesical 

de demora, cateter venoso central de curta e longa duração, intubação 

orotraqueal, traqueostomia, derivações ventriculares, nutrição parenteral) 

• Perfil de sensibilidade da Pseudomonas aeruginosa nas hemoculturas 

• Tipo de infecção da corrente sanguínea (polimicrobiana, primária, secundária) 

• Espécie do organismo associado em infecções polimicrobianas 

• Uso prévio de antimicrobianos 

• Terapia antimicrobiana instituída 

• Tempo decorrido desde o diagnóstico de infecção da corrente sanguínea até 

óbito ou alta em dias 
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3.9 Ética 
 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional sob o número 1265/08. 

 

3.10 Análise estatística 
 

Os resultados foram expressos em medianas, médias e desvios-padrões, ou 

freqüências absolutas e proporções. Quando as variáveis a serem comparadas foram 

qualitativas foi utilizado o teste qui-quadrado, ou teste exato de Fisher (F), quando 

necessário. Quando as variáveis a serem comparadas foram quantitativas entre os 

grupos de interesse, o teste utilizado foi o t-Student. Para todos os testes foi 

considerado um nível de significância de 5%. Desta forma, foi considerado haver 

diferença, estatisticamente significante, entre os grupos quando o valor de p era menor 

do que 0,05. Os resultados que apresentaram diferença, estatisticamente significativa, 

foram destacados em negrito. 

Foi realizada análise multivariada, com o intuito de verificar a interferência 

conjunta das variáveis em relação a óbito, ou seja, identificar os fatores de risco para 

mortalidade durante a internação hospitalar e aquela relacionada a infecção da 

corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. A técnica 

estatística utilizada foi à análise de regressão logística. Para esta análise foram 

inseridas no modelo inicial todas as variáveis que apresentaram valor de p menor do 

que 0,10 na análise univariada. 

O método de regressão logística utilizado foi o Stepwise forward que não inclui 

no modelo final as variáveis que analisadas conjuntamente apresentavam-se sem 

significância estatística. Desta forma, das variáveis inicialmente inseridas no modelo, 

apenas entraram no modelo final aquelas que apresentaram significância estatística 

(p<0,05). As demais variáveis não entraram no modelo final. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  R E S U L T A D O S  
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Foram identificados, através do levantamento de dados, um total de 153 

episódios de infecção da corrente sanguínea por Pseudomonas aeruginosa resistente 

aos carbapenêmicos no Hospital São Paulo - UNIFESP, diagnosticadas no período 

entre 01 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2009. Um total de 153 prontuários 

médicos, referentes a 153 pacientes, foram solicitados para consulta ao Serviço de 

Arquivamento Médico e Estatistica (SAME) do Hospital São Paulo - UNIFESP. 

Destes, 35 prontuários (22%) estavam incompletos. 15 prontuários (10%) eram 

de pacientes que receberam terapia inadequada, 34 (22%) eram prontuários de 

pacientes que não receberam tratamento para a hemocultura em questão. 

 

4.1 Análise quanto ao óbito durante a internação hospitalar 
 

A coorte foi analisada também quanto ao desfecho clínico. Foram comparados 

os casos que evoluíram ao óbito durante a internação hospitalar, mortalidade por todas 

as causas, e os que receberam alta hospitalar. 

A Tabela 2 descreve as diferenças clínicas e demográficas entre os pacientes 

que evoluíram ou não para o óbito. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os que evoluíram ou não para o óbito.  

As diferenças de APACHE II e score de Charlson foram estatisticamente 

significantes. Nos pacientes que não evoluíram para o óbito, o APACHE II médio foi 

17,2, com mediana de 17 e variação de 8 a 32, enquanto nos pacientes que evoluíram 

para o óbito, a média do APACHE II foi 23,5, com mediana de 24, e variação de 2 a 37, 

p=0,020. Quanto ao score de Charlson, a média nos óbitos foi 4,9,mediana de 5 e 

variação de 0 a 11, enquanto nos que não evoluíram para o óbito, a média foi 2,2, com 

mediana de 2 e variação de 0 a 8 (p=0,002).   

Foi estatisticamente significante a associação entre óbito e prevalência de 

Diabetes Mellitus. Entre os óbitos a prevalência foi 29,6%, enquanto não foi identificado 

nenhum caso entre os que não evoluíram ao óbito, p=0,011.  
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Tabela 2. Características demográficas dos pacientes com infecção da corrente sanguínea por P. 
aeruginosa, internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, quanto ao desfecho 

 
Sobreviventes 

(n = 15) 
Óbitos  
(n = 54) p 

% % 

Gênero masculino 66,7% 57,4% 0,518 

Procedente do domicílio 86,7% 92,6% 0,389 

Internação prévia (últimos 90 dias) 26,7% 29,6% 0,549 

Pacientes cirúrgicos 60,0% 53,7% 0,665 

Unidade de terapia intensiva 73,3% 92,6% 0,061 

Idade (anos), mediana (min-máx) 49 (23-86) 60 (19-90) 0,065 

APACHE II, mediana (min-máx) 17 (8-32) 24 (2-37) 0,020 

Charlson, mediana (min-máx) 2 (0-8) 5 (0-11) 0,002 

McCabe modificado - Rapidamente fatal 80% 55,5% 0,212 

Choque séptico (%) 26,7% 42,6% 0,264 

Infecção polimicrobiana (%) 6,7% 3,7% 0,527 

Comorbidades    

Diabetes mellitus 0% 29,6% 0,011 

Cirrose hepática 0% 7,4% 0,366 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 13,3% 13,2% 0,640 

Insuficiência renal crônica 6,7% 29,6% 0,061 

Transplante de órgão sólido 0% 7,4% 0,366 

Linfoma 0% 7,4% 0,366 

Aids 6,7% 9,3% 0,611 

Neoplasia 6,7% 18,5% 0,527 

Uso de corticosteróides 6,7% 5,6% 0,634 

Uso de imunossupressores 6,7% 5,6% 0,634 

Procedimentos invasivos 
Cateter venoso central de curta permanência 60,0% 96,3% 0,001 

Cateter de artéria pulmonar 6,7% 3,7% 0,527 

Hemodiálise 13,3% 50% 0,011 

Aferição invasiva da pressão arterial 6,7% 20,4% 0,202 

Sonda vesical de demora 66,7% 88,9% 0,052 

Ventilação mecânica 73,3% 88,9% 0,137 

Derivação ventricular 6,7% 5,6% 0,634 

Nutrição Parenteral 0% 16,7% 0,094 

Sítio primário de infecção 
Infecção primária de corrente sanguínea 60% 50% 

0,275 

Pneumonia 6,7% 29,6% 

Infecção do trato urinário 13,3% 5,6% 

Infecção de sítio cirúrgico 6,7% 7,4% 

Outros 13,3% 7,4% 

Duração da antibioticoterapia (dias), mediana (min-máx) 14,0 (3-22) 10,0 (2-44) 0,195 
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O uso de cateter venoso central foi mais frequente entre os que evoluíam para 

óbito que entre os que não evoluíram (96,3% comparados com 60%, p=0,001). Os 

pacientes que evoluíram para o óbito também foram mais submetidos à realização de 

hemodiálise (50% versus 13,3% entre os que não evoluíram ao óbito, p=0,011). 

Entre os óbitos, as infecções foram 50% infecções primárias de corrente 

sanguínea, 29,6% pneumonias, 5,6% infecções do trato urinário e 7,4% outras 

infecções.  

Entre os que não evoluíram para o óbito durante a internação, ocorreram 60% 

de infecções de corrente sanguínea, 6,7% de pneumonias, 13,3% infecções de trato 

urinário, 6,7% de infecções de sítio cirúrgico e 13,3% de outras infecções. 

Quanto ao uso prévio de antimicrobianos, apenas o uso de fluoroquinolonas 

anterior à infecção foi estatisticamente relacionado ao óbito. Seu uso foi de 25,9% entre 

os que evoluíram ao óbito, comparados a 0% entre os que não evoluíram, p=0,021 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3. Uso prévio de antimicrobianos nos pacientes com infecção da corrente sanguínea por 
P. aeruginosa, internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, quanto ao 
desfecho 

 

Sobreviventes  
(n = 15) 

Óbitos  
(n = 54) 

p-valor 

n % n %  

Penicilinas 1 6,7% 11 20,4% 0,202 

Betalactâmico antipseudomonas 
com inibidor de betalactamase 1 6,7% 2 3,7% 0,527 

Cefalosporina de terceira geração 9 60,0% 22 40,7% 0,185 

Cefalosporina de quarta geração 8 53,3% 33 61,1% 0,587 

Carbapenêmico 10 66,7% 48 88,9% 0,052 

Glicopeptídeo 9 60,0% 46 85,2% 0,042 

Clindamicina 6 40,0% 14 25,9% 0,226 

Fluoroquinolona 0 0% 14 25,9% 0,021 

Metronidazol 4 26,7% 13 24,1% 0,539 

Linezolida 0 0% 0%  5,6% 0,473 

Aminoglicosídeos  0 0%  5 9,3% 0,281 

Polimixina B 3 20,0% 12 22,2% 0,582 
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A Tabela 4 descreve o perfil de sensibilidade das amostras de P. aeruginosa das 

hemoculturas das infecções e pacientes analisados. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os que evoluíram ou não ao óbito e o perfil de 

sensibilidade de seus isolados. 

Ocorreu maior incidência de nefrotoxicidade entre os pacientes que evoluíram ao 

óbito, 7,4% comparados a 0%, p=0,366, ou seja, não significativo. Outros eventos 

adversos não foram identificados em nenhum dos grupos. 

 
Tabela 4. Perfil de sensibilidade da P. aeruginosa pacientes com infecção da corrente sanguínea, 
internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, quanto ao desfecho 

 
Sobreviventes  

(n = 15) 
Óbitos  
(n = 54) 

p-valor 

n % n %  

Amicacina 3 21,4% 9 17,6% 0,728 

Aztreonam 1 6,7% 7 13,2% 0,783 

Cefepime 2 13,3% 8 14,8% 0,382 

Ceftazidima 1 6,7% 10 18,5% 0,500 

Ciprofloxacina 2 13,3% 5 9,3% 0,880 

Gentamicina 1 6,7% 6 11,1% 0,523 

Meropenem 1 6,7% 2 3,7% 0,673 

Piperacilina/tazobactam 2 13,3% 5 9,4% 0,486 
 

 

A tabela 5 aponta as variáveis que se mantiveram com significância estatística 

após análise multivariada. 

Pacientes que utilizaram glicopeptídeos (vancomicina ou teicoplanina) tem 

aproximadamente 11 vezes mais chance (odds ratio 10,71) de chegar a óbito do que 

pacientes que não utilizaram. 

A cada pontuação a mais no escore de Charlson do paciente, aumenta em 

aproximadamente 2 vezes (odds ratio 1,9) a chance de óbito. 
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Tabela 5. Análise multivariada – Fatores relacionados a ocorrência de óbito durante  internação 
em pacientes com infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos 
carbapenêmicos 

Variável Odds ratio Intervalo de Confiança  p-valor 

Uso de glicopeptídeos 10,71 1,20-95,34 0,033 

Escore de Charlson 1,90 1,22-2,94 0,004 

 

 

4.2 Análise dos pacientes com óbito relacionado à infecção 
 

Foram comparados também os pacientes com óbito relacionado à infecção, 

como descrito anteriormente, óbito até 14 dias após a cultura positiva, e os demais 

pacientes (Tabela 6). 

Houve correlação entre o APACHE II e óbito relacionado à infecção. Entre os 

óbitos relacionados à infecção a média do APACHE II foi 25,3, mediana de 25 e 

variação de 2 a 37. Entre os outros pacientes, a média foi 19,9, mediana de 19, com 

variação entre 5 e 35, p=0,013. 

A presença ou não de choque séptico também teve diferença significativa. Foi 

necessário em 43,3% dos pacientes, comparado com 25,6% entre os outros pacientes, 

p=0,009. 

Foi encontrada diferença significativa quanto à presença de neoplasia. Entre os 

óbitos relacionados à infecção, sua prevalência foi 26,7%, comparada a 7,7% entre os 

outros pacientes, p=0,036. 

Houve diferença significativa quanto ao uso de cateter venoso central (100% 

entre os óbitos relacionados à infecção, comparado a 79,5% entre os outros pacientes, 

p=0,007). 

O uso de nutrição parenteral também foi significativo, 23,3% nos óbitos 

relacionados à infecção e 5,1% nos outros pacientes, p=0,031. 

O uso de cateter venoso central de longa permanência, cateter de artéria 

pulmonar, hemodiálise, aferição invasiva da pressão arterial, sonda vesical de demora, 

ventilação mecânica e derivação ventricular não diferiu significativamente entre os dois 

grupos. 
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Tabela 6. Características demográficas dos pacientes com infecção da corrente sanguínea por P. 
aeruginosa, internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, quanto ao desfecho 

 

Óbito não relacionado 
à infecção e altas 

 (n = 39) 

Óbito relacionado à 
infecção 
 (n = 30) p-valor 

% % 

Gênero Masculino 51,3% 70% 0,116 

Procedentes do domicílio 
(na internação) 

89,7% 93,3% 0,470 

Internação prévia (últimos 90 dias) 25,6% 33,3% 0,485 

Pacientes Cirúrgicos 59% 41% 0,631 

Unidade de Terapia Intensiva 84,6% 93,3% 0,232 

Idade, mediana (mín-máx) 59 (21-86) 58 (19-90) 0,415 

APACHE II, mediana (mín-máx) 19 (5-35) 25 (2-37) 
0,013 

APACHE II, média, DP 19,9 +/- 7,9 25,3 +/- 7,7 

Charlson, mediana (mín-máx) 3 (0-11) 5 (0-10) 0,100 

McCabe modificado - Rapidamente fatal 61,5% 60% 0,416 

Choque séptico (%) 25,6% 43,3% 0,009 

Infecção polimicrobiana (%) 5,1% 3,3% 0,599 

Comorbidades 
Diabetes mellitus 17,9% 30,0% 0,240 

Cirrose hepática 2,6% 10,0% 0,215 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 12,8% 13,8% 0,591 

Insuficiência renal crônica 20,5% 30,0% 0,365 

Transplante de órgão sólido 2,6% 10,0% 0,215 

Linfoma 5,1% 6,7% 0,588 

Aids 10,3% 6,7% 0,470 

Neoplasia 7,7% 26,7% 0,036 

Uso de corticosteróides 7,7% 3,3% 0,412 

Uso de imunossupressores 5,1% 6,7% 0,588 

Procedimentos invasivos 
Cateter venoso central de curta permanência 79,5% 100,0% 0,007 

Cateter de artéria pulmonar 2,6% 6,7% 0,401 

Hemodiálise 35,9% 50,0% 0,239 

Aferição invasiva da pressão arterial 12,8% 23,3% 0,253 

Sonda vesical de demora 82,1% 86,7% 0,430 

Ventilação mecânica 84,6% 86,7% 0,546 

Derivação ventricular 10,3% 0% 0,095 

Nutrição Parenteral 5,1% 23,3% 0,031 

Sítio Primário de Infecção 
Infecção primária de corrente sanguínea 56,4% 46,7% 

0,881 

Pneumonia 23,1% 26,7% 

Infecção do trato urinário 5,1% 10,0% 

Infecção de Sítio Cirúrgico 5,1% 10,0% 

Outros  10,3% 6,7% 
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O uso prévio de antimicrobianos, descrito na tabela 7, também não teve 

diferenças significativas entre os grupos.  

Entre os outros pacientes, ocorreram 56,4% de infecções de corrente sanguínea, 

23,1% de pneumonias, 5,1% infecções de trato urinário, 5,1 % de infecções de sítio 

cirúrgico e 10,3% de outras infecções. 

 

Tabela 7. Uso prévio de antimicrobianos nos pacientes com infecção da corrente sanguínea por 
P. aeruginosa, internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, quanto ao 
desfecho 

 

Óbito não relacionado à 
infecção e altas 

 (n = 39) 

Óbito relacionado à  
infecção 
 (n = 30) 

p 

n % n %  

Penicilinas 6 15,4% 6 20,0% 0,616 

Betalactâmico antipseudomonas com 
inibidor de betalactamase 2 5,1% 1 3,3% 0,599 

Cefalosporina de terceira geração 19 48,7% 12 40,0% 0,470 

Cefalosporina de quarta geração 26 66,7% 15 50,0% 0,162 

Carbapenêmico 32 82,1% 26 86,7% 0,430 

Glicopeptídeo 28 71,8% 27 90,0% 0,062 

Clindamicina 14 35,9% 6 20,0% 0,149 

Fluoroquinolona 6 15,4% 8 26,7% 0,248 

Metronidazol 7 17,9% 10 33,3% 0,142 

Linezolida 1 2,6% 2 6,7% 0,401 

Aminoglicosídeos 3 7,7% 2 6,7% 0,625 

Polimixina B 9 23,1% 6 20,0% 0,759 

 

 

A Tabela 8 descreve o perfil de sensibilidade das amostras de P. aeruginosa das 

hemoculturas das infecções e pacientes analisados. 

A sensibilidade ao aztreonam foi significativamente mais freqüente entre os 

isolados de P. aeruginosa de hemoculturas dos pacientes que evoluíram para óbito 

relacionado à infecção, 24,1%, comparado com 2,6% no outro grupo, p=0,021. 
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Tabela 8. Perfil de sensibilidade da P. aeruginosa nas hemoculturas analisadas dos pacientes 
com infecção da corrente sanguínea, internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 
2009, quanto ao desfecho 

 

Óbito não relacionado a          
infecção e altas 

 (n = 39) 

 
 
 

Óbito relacionado a   
infecção 
 (n = 30) p 

n %  n % 

Amicacina 4 11,4%  8 26,7% 0,279 

Aztreonam 1 2,6%  7 24,1% 0,021 

Cefepime 7 17,9%  3 10,0% 0,095 

Ceftazidima 6 15,4%  5 16,7% 0,692 

Ciprofloxacina 4 10,3%  3 10,0% 0,964 

Gentamicina 2 5,1%  5 16,7% 0,121 

Meropenem 3 7,7%   0 0%  0,297 

Piperacilina/tazobactam 3 7,9%  4 13,3% 0,367 

 

 

O resultado final da análise multivariada para fatores de risco para óbito 

diretamente relacionado à infecção por P. aeruginosa, óbito em até 14 dias da infecção, 

está descrito na tabela 9. Infere-se que: 

- Pacientes com choque séptico tem aproximadamente 10 vezes mais chance (9,9) 

de evoluir a óbito em até 14 dias do que pacientes sem choque séptico; 

- Pacientes que utilizaram nutrição parenteral tem aproximadamente 7,5 vezes (7,45) 

mais chance de evoluir a óbito em até 14 dias do que pacientes que não utilizaram; 

- Há uma tendência de que pacientes que utilizaram glicopeptídeos tenham 

aproximadamente quatro vezes mais chance (3,57) de chegar a óbito em 14 dias 

do que pacientes que não utilizaram. 

 
Tabela 9. Análise multivariada – Fatores relacionados a ocorrência de óbito relacionado a 
infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa 

Variável Odds ratio  Intervalo de Confiança 95% p-valor 

Choque séptico 9,99 1,81-55,22 0,006 

Uso de nutrição parenteral 7,45 1,23-45,24 0,029 

Uso de glicopeptídeos 3,57 0,81-15,7 0,092 
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4.3 Comparação entre os grupos que utilizaram monoterapia com polimixina B x 
terapia combinada (polimixina B e carbapenêmico) 

 

Sessenta e nove pacientes foram incluídos no estudo. Destes, 35 (50,7%) foram 

tratados com monoterapia (polimixina B) e 34 pacientes (49,3%) foram tratados com 

terapia combinada (com polimixina B e carbapenêmico), sendo 33 pacientes tratados 

com imipenem e um paciente com meropenem.  

As características clínicas e demográficas da população estudada estão 

descritas na Tabela 10. 

Os dois grupos, pacientes tratados com monoterapia com polimixina e os 

tratados com terapia combinada de polimixina B e carbapenêmico, não tiveram 

diferenças significativas quanto ao gênero (65,7% de gênero masculino no grupo da 

monoterapia e 52,9% no grupo de terapia combinada, p = 0,28), procedência (85,7% 

eram procedentes do próprio domicílio no grupo de monoterapia contra 97,1% no grupo 

da terapia combinada, p = 0,10). 

A média de idade foi de 58,8 anos no grupo com monoterapia e no grupo com 

terapia combinada foi de 56 anos, p = 0,531.   

Houve um maior percentual de pacientes cirúrgicos que utilizou terapia 

combinada, 67,6% contra 42,9% no grupo com monoterapia, com p = 0,038. A terapia 

combinada foi mais utilizada em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, 

97,1% contra 80% no grupo com monoterapia, p = 0,03. 

Não houve diferenças significativas entre os preditores de mortalidade. O 

APACHE variou de nove a 37 no grupo com monoterapia, com média de 24,6 e 

mediana de 24,5, e no grupo com terapia combinada variou de dois a 33, com média 

de 20,5 e mediana de 21, p = 0,063. O escore de Charlson teve uma variação de 0 a 

10 no grupo com monoterapia, com média de 4,3 e mediana de 4 e no grupo com 

terapia combinada variou de 0 a 11, com média de 4,3 e mediana de 4 (p = 0,991). A 

classificação de McCabe no grupo com monoterapia estratificou os pacientes como 

62,8% com condições clínicas rapidamente fatais. No grupo com terapia combinada 

58,8% dos pacientes tinham uma condição clínica avaliada como rapidamente fatal (p = 

0,346). Apenas três hemoculturas apresentaram crescimento de outro microorganismo, 
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uma com presença de estafilococo coagulase-negativo, uma com Acinetobacter 

baumannii e uma com Candida não-albicans (espécie não identificada).  

 
Tabela 10. Características clínicas e demográficas dos pacientes com infecção da corrente 
sanguínea por P. aeruginosa, internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, de 
acordo com tratamento antimicrobiano 

 

Tratamento 

p  Monoterapia (n=35) Terapia Combinada (n=34) 

% % 

Gênero masculino 65,7% 52,9% 0,28 
Procedente do domicílio 85,7% 97,1% 0,10 
Internação prévia  34,3% 23,5% 0,32 
Pacientes cirúrgicos 42,9% 67,6% 0,038 
Unidade de terapia intensiva 80% 97,1% 0,03 
Idade (anos), mediana (min-máx) 59 (19-89) 57,5 (22-90) 0,531 
APACHE II, mediana (min-máx) 24,5 (9-37) 21 (2-33) 0,063 
Charlson, mediana (min-máx) 4 (0-10) 4 (0-11) 0,991 
McCabe modificado - rapidamente fatal 62,8% 58,8% 0,346 
Choque séptico (%) 37,1% 41,2% 0,731 
Infecção polimicrobiana (%)  3(8,6%) 0 0,125 
Comorbidades 

Diabetes mellitus 17,1% 29,4% 0,227 
Cirrose hepática 5,7% 5,9% 0,682 
Doença pulmonar obstrutiva crônica 11,8% 14,7% 0,500 
Insuficiência renal crônica 22,9% 26,5% 0,728 
Transplante de órgão sólido 5,7% 5,9% 0,682  
Linfoma 8,6% 2,9% 0,318 
Leucemia 0 0 - 
Aids 8,6% 8,8% 0,649 
Neoplasia 14,3% 17,6% 0,703 

Uso de corticosteróides 2,9% 8,8% 0,296 
Uso de imunossupressores 2,9% 8,8% 0,296 
Procedimentos invasivos 

Cateter venoso central de curta permanência 82,9% 94,1% 0,139 
Cateter de artéria pulmonar 2,9% 5,9% 0,489 
Hemodiálise 31,4% 52,9% 0.070 
Aferição invasiva da pressão arterial 14,3% 20,6% 0,490 
Sonda vesical de demora 74,3% 94,1% 0,024 
Ventilação mecânica 80,0% 91,2% 0,165 
Derivação ventricular 2,9% 8,8% 0,296 
Nutrição parenteral 8,6% 17,6% 0,224 

Sítio primário de infecção 
Infecção primária de corrente sanguínea 51,4% 52,9% 

0,984 
Pneumonia 25,7% 23,5% 
Infecção do trato urinário 8,6% 5,9% 
Infecção de sítio cirúrgico 5,7% 8,8% 
Outros  8,55% 5,88% 

Duração em dias da terapia antimicrobiana, 
mediana (mín-máx) 10 (2-22) 13 (3-44) 0,034 
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Entre as comorbidades pesquisadas, a única diferença significativa foi uma 

maior proporção de pacientes com doença vascular periférica no grupo com terapia 

combinada, 14,7% versus 0% no grupo com monoterapia (p=0,025). Outras 

comorbidades avaliadas tiveram freqüências semelhantes entre os grupos.  

Quanto ao uso de procedimentos invasivos durante a internação, os pacientes 

com terapia combinada utilizaram mais sonda vesical de demora, 94,1% contra 74,3% 

no grupo com monoterapia (p=0,024). Outros dispositivos e procedimentos invasivos 

não tiveram diferenças significativas no seu uso entre os dois grupos.  

O tempo de uso de antibioticoterapia foi significativamente maior no grupo de 

tratamento combinado (mediana de 13, média de 13,2, variando de 3 a 44 dias), 

quando comparado ao grupo de monoterapia, mediana de 10, média de 9,4, variando 

de 2 a 22 dias, (p=0,034). 

A Tabela 11 descreve o uso de antimicrobianos antes da infecção da corrente 

sanguínea por P. aeruginosa.  

 

Tabela 11. Uso prévio de antimicrobianos nos pacientes com infecção da corrente sanguínea por 
P. aeruginosa, entre 2000 e 2009, de acordo com tratamento antimicrobiano 

  

Tratamento 

p  Monoterapia        
(n=35) 

Tratamento Combinado 
(n=34) 

n % n % 

Penicilinas 3 8,6% 9 26,5% 0,050 

Betalactâmico antipseudomonas com 
inibidor de betalactamase 1 2,9% 2 5,9% 0,489 

Cefalosporina de terceira geração 14 40,0% 17 50,0% 0,404 

Cefalosporina de quarta geração 20 57,1% 21 61,8% 0,696 

Carbapenêmico 28 80,0% 30 88,2% 0,350 

Glicopeptídeo 24 68,6% 31 91,2% 0,200 

Clindamicina 10 28,6% 10 29,4% 0,939 

Fluoroquinolona 5 14,3% 9 26,5% 0,208 

Metronidazol 6 17,1% 11 32,4% 0,143 

Linezolida 1 2,9% 2 5,9% 0,489 

Aminoglicosídeos 1 2,9% 4 11,8% 0,169 

Polimixina B 3 8,6% 12 35,3% 0,007 
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Mais pacientes no grupo que utilizou terapia combinada haviam feito uso prévio 

de polimixina B, 35,3%, o que ocorreu em apenas 8,6% dos pacientes que fizeram uso 

de monoterapia, p=0,007. 

A Tabela 12 descreve a sensibilidade aos antibióticos nas amostras de P. 

aeruginosa nas hemoculturas dos pacientes estudados. Não houve diferença 

significativa para nenhum dos testados. Nem todas as amostras foram testadas para 

todos os antimicrobianos descritos. 

 

Tabela 12. Perfil de sensibilidade, das amostras de P. aeruginosa isoladas em hemoculturas dos 
pacientes com infecção da corrente sanguínea, de acordo com tratamento antimicrobiano 

  
  

Tratamento 
p Polimixina Monoterapia 

(n=35) 
Tratamento Combinado 

(n=34) 

n % n %  

Amicacina 6 17,6% 6 19,4% 0,308 

Aztreonam 5 14,3% 3 9,1% 0,469 

Cefepime 6 17,1% 4 11,8% 0,817 

Ceftazidima 6 17,1% 5 14,7% 0,807 

Ciprofloxacina 4 11,4% 3 8,8% 0,938 

Gentamicina 3 8,6% 4 11,8% 0,483 

Imipenem 0 0% 0 0% 0,187 

Meropenem 2 5,7% 1 2,9% 0,304 

Piperacilina/tazobactam 4 11,4% 3 9,1% 0,534 

 

 

A tabela 13 descreve os desfechos associados às duas terapêuticas. Não houve 

diferenças significativas entre os dois grupos.  

Nefrotoxicidade foi identificada em 5,7% dos pacientes que utilizaram 

monoterapia versus 5,9% no tratamento combinado (p=0,682). Houve necessidade de 

mudança na terapia antimicrobiana em 2,9% dos pacientes que utilizaram monoterapia 

e nenhum da terapia combinada (p=0,507). Não foram identificadas reações cutâneas 

ou neurotoxicidade em nenhum dos pacientes estudados. 

 

 



R e s u l t a d o s  | 50 

 
 

 

Tabela 13. Desfechos dos pacientes com infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa, 
internados no Hospital São Paulo - UNIFESP, entre 2000 e 2009, de acordo com tratamento 

  

Tratamento 
p  Monoterapia           

(n=35) 
Tratamento Combinado 

(n=34) 

n % n %  

Óbito em até 72 horas 1 2,9% 1 3,0% 0,739 

Óbito relacionado à infecção 15 42,8% 15  44,1% 0,917 

Óbito durante a internação 27 77,1% 27 79,4% 0,819 

Sucesso clínico 17 48,6% 14 41,2% 0,537 

Sucesso microbiológico 22 64,7% 19 55,9% 0,457 

 

 

4.4 Análise quanto à presença de metalobetalactamases 
 

Dos 69 casos investigados, pode-se recuperar 21 amostras de P. aeruginosa, 

que foram então semeadas e estudadas quanto à presença ou não de betalactamases. 

Em duas amostras foi identificada a enzima IMP-1, em onze amostras SPM-1 

sendo que em oito amostras não foi identificada nenhuma metalo-beta-lactamase.  

Entre as amostras com pesquisa de metalobetalactamase negativa, verificou-se 

que todos os pacientes foram submetidos a terapia combinada de polimixina B e 

carbapenêmico. 

Entre as amostras com pesquisa positiva, três pacientes utilizaram monoterapia 

com polimixina B e dez utilizaram terapia combinada. 

Foi realizada análise dos desfechos para avaliar o efeito da terapia combinada 

com polimixina B e carbapenêmico quando utilizada em infecções por P. aeruginosa 

produtora de metalobetalactamase (Tabela 14). 

Não houve diferença estatisticamente significante quando comparados os 

desfechos associados nos pacientes com pesquisa de metalobetalactamase positiva ou 

negativa. 
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Tabela 14. Avaliação de desfechos em pacientes com pesquisa para metalobetalactamase e 
terapia combinada 

 Infecções por P. aeruginosa 
não-produtora de 

metalobetalactamase (n=8) 

Infecções por P. aeruginosa 
produtora de 

metalobetalactamase (n=13)
p 

n % n %  

Sucesso clínico 3 37,5% 4 30,7% 1,00 

Sucesso microbiológico 3 37,5% 8 61,5% 0,38 

Mortalidade relacionada à 
infecção 3 37,5% 6 46,1% 1,00 

Mortalidade hospitalar 8 100% 10 76,9% 0,25 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  D I S C U S S Ã O  
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As infecções de corrente sanguínea por P. aeruginosa mantêm-se como uma 

das mais importantes infecções associadas a assistência a saúde. Levantamentos 

recentes, realizados em diversos países, revelam taxas crescentes de resistência 

antimicrobiana nos isolados de P. aeruginosa, geralmente, envolvendo UTIs, mas 

também enfermarias e infecções comunitárias.(34) No Brasil, este patógeno vem 

alcançando importância crescente nos últimos anos.(104) 

Os dados do estudo SENTRY indicam uma prevalência de resistência, nas 

amostras de P. aeruginosa estudadas, de 59,4% para ceftazidima, 44,5% para 

cefepime, 54,6% para piperacilina/tazobactam, 77,5% para ciprofloxacina e 41,7% para 

amicacina.(36) Micek et al. relataram taxas de resistência de P. aeruginosa de 92,3% 

para cefepime, 94% para ceftazidime, 93,7% para piperacilina/tazobactam, 87,5% para 

imipenem/cilastatina, 80% para ciprofloxacina e 93,1% para gentamicina,(73) valores 

mais próximos dos encontrados em nossas amostras. 

Este estudo teve, por critério de inclusão, pacientes com infecção da corrente 

sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. Dos 69 pacientes 

estudados, 30 (43,4%) evoluíram pra óbito relacionado a infecção. A mortalidade 

atribuída a infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos, descrita na literatura, é de 20-46%.(34, 74) 

Em estudo prévio, realizado no Hospital São Paulo - UNIFESP por Furtado et al., 

observou-se que a mortalidade hospitalar de pacientes com infecção de diversos sítios 

por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos foi de 49%. Outro estudo demonstrou 

uma mortalidade de 61%, sendo a presença de bacteremia o único fator de risco 

isolado identificado.(91) 

Quando analisada a mortalidade por todas as causas (hospitalar), foram fatores 

de risco estatisticamente significantes para o óbito, nesta população, o uso prévio de 

glicopeptídeos (OR 10,71, IC 1,20-95,34, p=0,033) e o escore de Charlson no momento 

da internação (OR 1,9, IC 1,22-2,94, p=0,004). 

É possível que os pacientes que fizeram uso prévio de glicopeptídeos tenham 

sofrido mais episódios prévios de sepse durante a internação, tendo uma condição 

clínica mais desfavorável em relação aos demais pacientes, que não pôde ser 

mensurada através das outras variáveis analisadas. 
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O escore de Charlson é comumente utilizado para avaliar a influência de 

comorbidades crônicas de pacientes em sua mortalidade. Esse escore utiliza a análise 

da presença de 17 comorbidades e já demonstrou ser útil pra prever a mortalidade 

esperada em diversas populações de pacientes.(105) Em circunstâncias em que não há 

uniformidade na coleta de dados clínicos, como em nosso trabalho (pacientes 

provenientes de vários setores do hospital), mostra-se também mais útil que o 

APACHE II.(106) 

Zavaschi et al. também identificaram o escore de Charlson como fator de risco 

para mortalidade em pacientes com pneumonia por P. aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos, com odds ratio de 1,21 (IC 1,04-1,41, p=0,02).(107) 

Em estudo de Parkins et al., em 2010, o efeito da presença de comorbidades foi 

avaliado por seu número, não utilizando escore específico. O número de comorbidades 

apresentadas por pacientes com bacteremia por P. aeruginosa foi diretamente 

proporcional a taxa de óbito nesta população, com p=0,02, porém sem significância 

estatística após analise multivariada.(108) Outro estudo publicado em 2011, avaliando a 

mortalidade em 21 dias em pacientes com infecção por P. aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos demonstrou que uma maior pontuação no escore de Charlson 

acarretava um maior risco de evolução para o óbito.(69) 

Avaliando-se a mortalidade relacionada a infecção, foram fatores de risco 

estatisticamente significantes a presença de choque séptico (OR 9,99, IC 1,81-55,22, 

p=0,006) e o uso de nutrição parenteral (OR 7,45, IC 1,23-45,24, p=0,029).  

Os pacientes que utilizaram glicopeptídeos tiveram uma maior tendência de 

evoluir para óbito relacionado a infecção do que pacientes que não utilizaram 

(OR=3,57), porém sem significância estatística  (IC 0,81-15,7, p=0,092). 

Kang et al., em 2003, avaliaram fatores de risco para ocorrência de óbito em 

pacientes com bacteremia por P. aeruginosa. Choque séptico foi demonstrado como 

fator de risco independente, com odds ratio de 45.37 (IC 10.19–201.93, p<001), 

resultado semelhante ao de Micek et al. em 2005, que apresentou odds ratio de 4,0 (IC 

2,71-5,91, p<0,001).(72,73) 

Zavaschi et al. identificaram a sepse grave com ou sem choque séptico como 

fator de risco isolado para mortalidade em pneumonia associada a assistência à saúde 
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por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, com odds ratio de 3,17 (IC 1,30-

7,72, p= 0,01).(107) 

Em estudo de Suárez et al., avaliando pacientes com bacteremia por P. 

aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, recebendo tratamento empírico adequado, 

a presença de sepse grave (incluindo choque séptico, falência de múltiplos órgãos e/ou 

coagulopatia) teve significância na evolução para óbito, com odds ratio de 66.1 (IC 

11.5–380.1), p<0,001.(34) 

Em 2011, Tumbarelllo et al. encontraram resultado semelhante em pacientes 

com infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, 

com odds ratio de 3.99 (IC 1.47–10.87, p=0,007).(69) 

A nutrição parenteral é descrita na literatura como fator de risco para mortalidade 

em pacientes, críticos ou não.(109) Provavelmente, este efeito é decorrente da 

hiperglicemia geralmente provocada por este procedimento.(110) 

Moysés et al. realizaram estudo semelhante ao nosso, avaliando a mortalidade 

em pacientes em pacientes com infecção da corrente sanguínea por Acinetobacter 

baumannii multirresistente no Hospital São Paulo - UNIFESP e identificaram resultado 

diferente. O uso de nutrição parenteral se mostrou fator protetor quanto ao óbito 

relacionado à infecção. Outros estudos também identificaram a nutrição parenteral 

como fator protetor, tendo como provável mecanismo a diminuição da vulnerabilidade 

de pacientes desnutridos e/ou com doenças crônicas quando submetidos ao estresse 

do catabolismo em unidades de terapia intensiva.(111) 

Não há relação direta conhecida entre o uso prévio de glicopeptídeos e um 

desfecho desfavorável em infecções de corrente sanguínea por P. aeruginosa. Em 

revisão da literatura, não encontramos trabalhos publicados que tenham encontrado 

resultado semelhante. 

Outra possibilidade, porém mais remota, é que os glicopeptídeos possam induzir 

resistência a polimixina B na P. aeruginosa. Há referência a este mecanismo de 

aquisição de resistência apenas para a espécie C. difficile. Neste caso, o uso de 

vancomicina é capaz de induzir a expressão do operon dlt, provocando a adição de D-

Alanina ao ácido teicóico da parede celular e aumentando a sua carga positiva, 

consequentemente diminuindo a ação de polipeptídeos catiônicos.(112) No entanto, não 
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encontramos em nossa revisão mecanismo semelhante de seleção de resistência 

descrito em nenhuma espécie de gram-negativo. 

As características dos dois grupos de tratamento, com polimixina B monoterapia 

ou tratamento combinado com polimixina B e carbapenêmico, diferiram. Percebemos 

uma maior tendência ao uso de terapia combinada em pacientes cirúrgicos (67,6% 

versus 42,9%, p=0,038) e naqueles internados em unidades de terapia intensiva 

(97,1% versus 80%, p=0,03), ainda que os escores de gravidade não tenham diferido 

significativamente entre os dois grupos de tratamento. O grupo com terapia combinada 

também foi o que mais havia utilizado polimixina B previamente ao episódio de infecção 

(35,3% versus 8,6%, p=0,007). É provável que, ao avaliar um paciente com estes 

antecedentes, a equipe médica assistente tenha optado pelo tratamento combinado 

considerando-o mais eficaz. 

Internação em UTI no momento do desenvolvimento de colonização ou infecção 

por P. aeruginosa já foi relacionado como fator de risco para óbito.(29) Apesar da 

significância estatística quando comparados os grupos de monoterapia e terapia 

combinada, a internação em UTI não foi fator relacionado a evolução para óbito em 

nosso estudo. 

Apesar dos sítios primários de infecção terem sido semelhantes entre os dois 

grupos, o grupo com terapia combinada utilizou tratamento antimicrobiano por mais 

tempo, média de 13,2 dias, enquanto esta foi de 9,4 dias no grupo com terapia 

combinada, p=0,034. 

No entanto, quando observamos as análises de mortalidade, estas 

características que se mostram diferentes entre os dois grupos, não pareceram 

interferir no desfecho. 

A maior mortalidade relacionada a infecções por microorganismos 

multirresistentes é atribuída a maior probabilidade de receber uma terapia 

antimicrobiana inicial inadequada, levando a um atraso na instituição de terapia 

apropriada.(34) 

O uso de polimixina monoterapia é associado, na literatura, a sucesso clínico em 

45 a 88% dos casos sendo esse uso fator protetor para ocorrência de óbito relacionado 

à infecção.(103) 
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No presente estudo, os desfechos associados aos dois esquemas terapêuticos 

foram semelhantes. A mortalidade atribuída a infecção por P. aeruginosa foi 

semelhante nos dois grupos de tratamento, e em ambos, maior do que o encontrado 

em outros estudos. 42,8% dos pacientes que utilizaram monoterapia evoluíram para 

óbito em até 14 dias, contra 44,1% dos que utilizaram terapia combinada, p=0,917. 

Esses valores são semelhantes aos encontrados em estudo prévio realizado em nosso 

hospital, que identificou uma taxa de mortalidade de 49% (28) e em estudo de Elias et 

al., realizado em Porto Alegre, que encontrou 44,3% de mortalidade.(113) Em ambos, os 

pacientes também receberam apenas polimixina B como tratamento. 

Atualmente, na literatura médica, encontramos poucos estudos que comparam o 

uso de polimixina em monoterapia ou em combinação com carbapenêmico, para 

tratamento de infecções por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. Entre os 

estudos encontrados, apenas um utilizou polimixina B. 

A maioria dos estudos in vitro mostram vantagens farmacodinâmicas da terapia 

combinada de betalactamicos e colistina em relação à monoterapia com polimixina B. 

Guderson et al. demonstraram sinergismo entre ceftazidima e colistina, quando 

utilizadas em combinação para P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos sensível 

apenas a polimixinas.(114) 

Cirioni et al. demonstraram sinergismo in vitro na combinação imipenem e 

colistina para P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. O mesmo autor realizou 

estudo em animais, encontrando uma mortalidade de 30%, quando foi utilizada 

monoterapia com colistina, versus 15% quando utilizado tratamento combinado com 

imipenem e colistina.(115) 

Guelfi et al., em 2008, testaram o uso combinado de polimixina B e meropenem, 

obtendo sinergismo em apenas 20% das dez cepas de P. aeruginosa utilizadas no 

estudo.(116) 

Os estudos com seres humanos tem fornecido resultados menos otimistas. 

Em 2003, Linden et al. publicaram estudo prospectivo, com pacientes portadores 

de pneumonia, bacteremia, infecções de ferida, infecções intraabdominais e 

endocardite por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. Dez pacientes foram 

tratados apenas com colistina e treze com colistina em combinação com amicacina ou 
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betalactâmico com ação antipseudomonas. Não houve diferença quanto a resposta 

clínica entre os grupos.(91) 

Falagas et al. (2006) realizaram estudo, também retrospectivo, de pacientes com 

infecções de diversos sítios por bactérias gram-negativas multirresistentes, A. 

baumannii, P. aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter cloacae e 

Escherichia coli, comparando uso de colistina em monoterapia (14 pacientes) ou em 

combinação com meropenem (57 pacientes). Não houve diferença quanto a resposta 

clínica entre as duas terapias (cura ou melhora clínica), porém o grupo que utilizou 

monoterapia teve uma menor mortalidade hospitalar (0%) em comparação com o grupo 

com terapia combinada (36,8%), com significância estatística, p = 0,007. O autor não 

descreveu os resultados de forma separada por agente etiológico.(116) 

Estudo de Fica et al., realizado no Chile, em 2007, não demonstrou benefício da 

terapia combinada em relação a monoterapia com polimixina B, avaliando 24 infecções 

por A. baumannii ou P. aeruginosa tratadas.(89) 

Em 2007, Fica AC, publicou artigo em que analisou 24 tratamentos em 22 

pacientes com infecções nosocomiais por P. aeruginosa e A. baumannii, sendo 23 

destas cepas resistentes a todos os antibióticos. A resposta ao tratamento foi 

considerada satisfatória em 50% dos casos. Destes, ocorreu falha durante o tratamento 

em 41,7% dos casos. Em apenas 33,3% ocorreu negativação das culturas. O uso de 

terapia combinada não demonstrou diferenças significativas.(89)  

Outro estudo do mesmo autor, de 2010, mostrou maior taxa de cura em 

pacientes com terapia combinada com colistina e meropenem (85,7%) quando 

comparada a de pacientes que trataram com monoterapia com colistina (75%), com 

valor de p não publicado. No entanto, este resultado não se repetiu quando analisadas 

amostras de gram-negativos que eram sensíveis apenas a colistina. Neste caso, 90% 

dos pacientes tratados com monoterapia com colistina foram curados, comparados 

com 83,3% dos pacientes tratados com colistina e meropenem e 54,8% dos pacientes 

tratados com colistina em combinação com outro antibiótico (p = 0,002). A mortalidade 

não foi avaliada neste estudo.(95) 

Tascini et al. (2006), em estudo retrospectivo, avaliaram o tratamento de 

pacientes com pé diabético, com ou sem osteomielite, por P. aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos. Foram analisados dados de quatro pacientes tratados com terapia 
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combinada de imipenem e colistina e quatro com monoterapia com colistina. Não foram 

observadas diferenças quanto à segurança ou resposta ao tratamento.(117) 

No Brasil, Zavaschi et al. (2006) estudaram a mortalidade em pacientes com 

pneumonia por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos em três hospitais da 

cidade de Porto Alegre. O desfecho avaliado foi mortalidade em 30 dias e o uso de 

terapia combinada não diferiu de forma significativa. Neste caso, terapia combinada foi 

definida como uso de dois ou mais antimicrobianos com sensibilidade demonstrada in 

vitro para a infecção, podendo incluir polimixina B.(107) 

A diferença entre estudos in vitro e in vivo talvez resida nos achados de vários 

autores de que a mortalidade nas infecções de corrente sanguínea por gram-negativos, 

especialmente nas causadas por P. aeruginosa, é relacionada principalmente a fatores 

diversos da terapia antimicrobiana, como a presença de sepse e choque séptico,(34) o 

que é compatível com os resultados deste estudo. 

Dos 69 pacientes estudados, 11 apresentaram a enzima SPM-1 e dois a enzima 

IMP-1. Os desfechos não foram diferentes entre pacientes infectados por P. aeruginosa 

produtora de metalobetalactamases e os infectados por bactéria não-produtora. A 

mortalidade relacionada a infecção foi 46,1% entre os infectados por P. aeruginosa 

produtora de metalobetalactamase e 37,5% entre os infectados por não produtora (p= 

1,0), enquanto a mortalidade hospitalar foi de 76,9% entre os pacientes com P. 

aeruginosa produtora de metalobetalactamase e 100% entre os não-produtores (p = 

0,25).  

Estudo de Marra et al., também realizado no Hospital São Paulo - UNIFESP, 

entre 2000 e 2002, havia identificado quatro infecções monobacterianas por P. 

aeruginosa produtora da metalobetalactamase, dentre um total de 76 infecções de 

corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos analisadas. Sete 

foram provocadas por P. aeruginosa produtora de metalobetalactamase, sendo três 

produtoras de IMP-1 e quatro de SPM-1. A mortalidade relacionada a infecção foi de 

71,4% e a hospitalar de 85,7%, com uso de polimixina B.(74) 

Zavascki et al. (2006), avaliando a mortalidade em 30 dias de pneumonias por P. 

aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, não encontrou diferença entre os 

infectados por P. aeruginosa produtora de metalobetalactamases e não produtora, com 

odds ratio de 1.77 (IC 0.72–4.36, p=0.21).(107) 
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Observamos uma taxa de cura microbiológica maior que a de cura clínica. A 

cura microbiológica foi definida como hemocultura sem crescimento de P. aeruginosa 

colhida após a introdução de antibioticoterapia. Em alguns casos, apesar de não haver 

crescimento de P. aeruginosa, foi identificado crescimento de outros agentes 

microbiológicos, caracterizando nova sepse. 

O nosso estudo encontrou uma taxa de 5,7% de nefrotoxicidade nos pacientes 

com monoterapia com polimixina B e 5,9% com o uso de terapia combinada. É uma 

taxa menor que a de estudos prévios. Nefrotoxicidade com polimixinas tem variado de 

8 a 14,3%.(71) Montero et al., em 2009, encontraram uma taxa de nefrotoxicidade de 

8,3%, em pacientes com infecção associada a assistência à saúde por P. aeruginosa 

resistente aos carbapenêmicos.(118) Em estudo prévio no Hospital São Paulo - 

UNIFESP esta taxa foi de 9,4%.(104) Outro estudo brasileiro, publicado por Levin e cols. 

reportou uma incidência de 37% de nefrotoxicidade. As menores taxas de 

nefrotoxicidade podem também estar relacionadas a melhoria nas técnicas de 

ressuscitação hemodinâmica e melhores formulações de polimixina B disponíveis no 

mercado.(88, 104) 

Não foi observada neurotoxicidade ou outros efeitos colaterais que pudessem 

ser relacionados ao uso da antibioticoterapia. Este dado é compatível com o 

encontrado em outros trabalhos recentes.(88, 104, 118, 119)  

Não encontramos publicação na literatura de outro estudo que comparasse o 

desfecho de infecções de corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos 

carbapenêmicos com uso de monoterapia com polimixina B ou sua combinação com 

carbapenêmico. Também não temos conhecimento de estudo que relacionasse este 

desfecho a produção ou não de metalobetalactamases. 

Os estudos já publicados sobre uso de polimixinas em monoterapia ou terapia 

combinada com carbapenêmicos e/ou outros antibióticos tem uma casuística pequena, 

não avaliaram a infecção da corrente sanguínea em separado e não levaram em 

consideração o mecanismo de resistência a carbapenêmicos das infecções em curso. 

Este estudo, no entanto, teve várias limitações. É um estudo retrospectivo, o que 

impede um maior controle das condições envolvidas, dificulta a uniformidade na coleta 

de exames e leva a perda de informações que poderiam ser importantes. 
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A perda de pacientes foi grande, devido a prontuários não encontrados. A 

maioria das amostras não pôde ser recuperada para realização de pesquisa de 

metalobetalactamase por método de biologia molecular, o que tornou ainda menor o 

número de pacientes onde foi possível relacionar genótipo da P. aeruginosa, tipo de 

terapia e desfecho associado. 

Não foi avaliada composição da dieta parenteral utilizada ou suas modificações 

durante a infecção por P. aeruginosa. 

Não foi avaliada a resistência a polimixina B ou a posologia empregada nos 

tratamentos, não sendo possível avaliar se a terapia antimicrobiana estava otimizada 

e/ou se houve diferenças entre os grupos. Pode ter havido diferenças entre os grupos 

analisados, que não foram aferidas pois não foi realizado  teste de resistência a 

polimixinas. No entanto, dados do estudo SENTRY indicam uma baixa incidência de 

resistência a polimixina B em nosso meio.(67) 

São necessários novos estudos para melhor entendimento da influência da 

terapia combinada com polimixina B e carbapenêmicos nos desfechos de infecções de 

corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos, incluindo melhor 

avaliação em relação aos mecanismos de resistência a antimicrobianos associados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N C L U S Õ E S  
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Este estudo nos permitiu concluir que: 

1- Houve alta taxa de mortalidade entre os pacientes diagnosticados com 

infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente a carbapenêmicos; 

2- Não houve diferença na mortalidade de pacientes com diagnóstico de 

infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos 

tratados com polimixina B em monoterapia ou em combinação com carbapenêmico. 

3- São fatores associados a mortalidade hospitalar, em pacientes com 

diagnóstico de infecção da corrente sanguínea por P. aeruginosa, o uso prévio de 

glicopeptídeos (OR 10,71, IC 1,20-95,34, p=0,033) e o escore de Charlson no momento 

da internação (OR 1,9, IC 1,22-2,94, p=0,004). 

4- São fatores relacionados a mortalidade associada a infecção da corrente 

sanguínea por P. aeruginosa resistente aos carbapenêmicos a presença de choque 

séptico (OR 9,99, IC 1,81-55,22, p=0,006) e o uso de nutrição parenteral (OR 7,45, IC 

1,23-45,24, p=0,029); 

5- Em pacientes tratados com terapia combinada, quando analisada a presença 

ou não de metalobetalactamase, não houve diferença estatisticamente significativa 

quanto aos desfechos clínicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  A N E X O S  
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ANEXO 1 – Instrumento de coleta de dados 

 

Nome:                                                                                                               Registro hospitalar:                                                  

Sexo:                                                                                                                Idade: 

Procedência: 

Dia da internação hospitalar:      

Dia da internação em unidade de terapia intensiva: 

Internação nos últimos noventa dias:  sim ( )  não ( )              

Unidade da ocorrência da infecção da corrente sanguínea:  

Infecção antes de admissão em unidade de terapia intensiva: sim ( ) não ( ) 

Mac Cabe – admissão:                                                                                             Charlson:  

Paciente com patologia: Clínica ( ) Cirúrgica ( ) 

Uso de corticoterapia: sim ( ) não ( )                                                                     Uso de imunossupressor: sim ( ) não ( )  

Diagnóstico na internação:                                                                                    

Doenças de base:  

Presença de neutropenia; sim ( ) não ( )  

 

Procedimentos invasivos: 

- hemodiálise: sim ( ) não ( )                                                                                - sondagem vesical: sim ( ) não ( ) 

- cateter venoso central: sim ( ) não ( )                                                                - ventilação mecânica: sim ( ) não ( )  

- sonda naso/orogástrica: sim ( )  não ( )                                                             - derivação ventricular: sim ( ) não ( )  

- cateter central de longa permanência: sim ( ) não ( )                                        - nutrição parenteral: sim ( ) não ( )  

- pressão arterial invasiva: sim ( ) não ( )  

 

Uso prévio de antimicrobianos:  

- cefalosporinas: sim ( ) não ( )  

- macrolídeos: sim ( ) não ( )  

- peperacilina-tazobatam: sim ( ) não ( ) 

- carbapenêmicos: sim ( ) não ( )  

- clindamicina: sim ( )  

- vancomicina: sim ( ) não ( )  

- oxacilina sim ( ) não ( ) 

- quinolonas: sim ( ) não ( )  

- linezolida: sim ( ) não ( )  

- aminoglicosídeos: sim ( ) não ( )  

- polimixina B: sim ( ) não ( )  

Tratamento instituído para infecção da corrente sanguínea: Polimixina B monoterapia ( ) polimixina B e carbapenemico ( ) outro ( ) 
Em caso de uso de carbapenemico, qual o utilizado?  

Choque séptico: sim ( ) não ( )                                       Data da hemocultura:                                                   
Tempo para instituição da terapêutica após coleta de hemocultura:  

Evolução clínica:   alta( )   óbito < 14 dias ( )   óbito > 14 dias                        Mudança de esquema terapêutico: sim ( ) não ( )  

Infecção polimicrobiana: sim  ( ) não ( ) 

APACHE II : ..... 
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Abstract 
 

Pseudomonas aeruginosa is an important pathogen causing nosocomial bloodstream 

infections. The treatment of carbapenem-resistant P. aeruginosa is a challenge as the 

drugs used for this purpose, the polymyxins, have lower activity compared with 

carbapenems. However, it has been suggested that polymyxins have the ability to make 

gram-negative bacteria more susceptible to other antibiotics. As carbapenems are 

considered the main drugs against P. aeruginosa, it would be interesting to demonstrate 

the efficacy of this combination in vivo, targeting a more effective therapy. Objectives: 
To evaluate the response of the treatment with polymyxin B versus polymyxin B and 

carbapenem in patients with nosocomial bloodstream infection caused by carbapenen-

resistant Pseudomonas aeruginosa and identify factors associated with mortality among 

those patients Methods: A retrospective cohort study was performed at Hospital São 

Paulo - UNIFESP, from January 1st, 2000 to December 31, 2009. The identification of 

patients was done through data collection from the blood cultures report. Patients were 

initially divided into deaths and survivors, and assessed for exposure to various factors 

potentially associated with in-hospital mortality and infection-related mortality. Presence 

of metalobetalactamase was tested trough PCR technique. Results: We studied 69 

bloodstream infections caused by carbapenems-resistant P. aeruginosa. Thirthy-five 

were treated with polymyxin B monotherapy and 34 with combined therapy. In- hospital 

mortality was 77.1% and 79.4% in the monotherapy group and combined therapy group, 

respectively (p = 0.819). The infection-related mortality was 42.8% among patients who 

received monotherapy, and 44.1% in those receiving combined therapy (p = 0.917).  

Factors associated with mortality were previous use of glycopeptides (OR 10.71, CI95% 

1.20 to 95.34, p = 0.033) and Charlson score   (OR 1.9, CI95% 1, 22 to 2.94, p = 0.004). 

Infection-related mortality was associated with the presence of septic shock (OR 9.99, 

CI95% 1.81 to 55.22, p = 0.006) and parenteral nutrition (OR 7.45, CI95% 1.23 - 45.24, 

p = 0.029).  No statistically significant difference was found between patients with MBL-

harboring and non-MBL-harboring strains treated with combined therapy. Conclusions: 
No difference was found between the monotherapy and combined therapy group 

regarding mortality. Independent factors related to in- hospital mortality were prior use 

of glycopeptides and the Charlson score.  Presence of septic shock and use of 

parenteral nutrition were independently associated with infection-related mortality. 
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