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1 Introdução 

 

1.1 Aspectos gerais 

Nos últimos anos, as infecções nosocomiais causadas por 

microorganismos Gram-negativos multirresistentes têm demonstrado grande 

importância nos hospitais brasileiros. Bactérias Gram-negativas podem ser  

consideradas multirresistentes quando apresentam resistência aos 

carbapenens, cefalosporinas de terceira geração, aminoglicosídeos e 

quinolonas. Entretanto, a definição de multirresistência é muito variável 

dependendo da complexidade de cada centro hospitalar.    

Diversos fatores podem contribuir para a emergência de 

microorganismos multirresistentes, dentre eles a prática inadequada de 

controle de infecção hospitalar, uso inapropriado de antimicrobianos, 

procedimentos invasivos e maior sobrevida de pacientes imunodeprimidos 

(Flaherby et al., 1996; Hoppe, 1997). 

A emergência de infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa 

multirresistentes tem sido um problema de importância mundial. Em nosso 

hospital, estes microorganismos foram responsáveis por 15% dos casos de 

infecções por corrente sanguínea (ICS) primária, de 1993 a 1994 (Levin et 

al., 1999). De acordo com dados obtidos em 2004, da Comissão de Infecção 

Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Universidade de 

São Paulo, Pseudomonas aeruginosa é o terceiro agente etiológico (11,3%) 

causador de infecção de corrente sanguínea nas unidades de terapia 

intensiva. Os problemas relacionados à resistência antimicrobiana em 

 



 16

bacilos Gram-negativos aeróbios particularmente P. aeruginosa  parecem 

ser mais importante no Brasil e em outros países da América Latina quando 

comparados com outras regiões do mundo (Sader et al., 1999). 

 

1.2 Pseudomonas aeruginosa 

 

1.2.1 Aspectos morfológicos e microbiológicos 

Pseudomonas aeruginosa é um bacilo Gram-negativo, aeróbio, móvel, 

não esporulado, pertencente à família Pseudomonodaceae. Mede 

aproximadamente 1,5 a 3,0µm de comprimento e 0,5 a 0,8µm de largura. É 

um bacilo móvel com flagelo polar monotríquio, produtor de pigmentos 

difusíveis como a pioverdina e pigmentos solúveis como a piocianina. 

Algumas cepas podem produzir pigmentos de coloração vermelha ou preta 

como a piorrubina e piomelanina, respectivamente. A P. aeruginosa é um 

microorganismo capaz de utilizar carboidratos simples ou complexos, álcoois 

e aminoácidos como fonte de carbono (Kiska & Gilligan, 2003). É um aeróbio 

obrigatório exceto na presença de nitrato. Cresce preferencialmente à 

temperatura de 37oC, mas pode apresentar crescimento em temperaturas 

que variam de 30oC a 42oC (Kiska & Gilligan, 2003). 

A identificação laboratorial deste microorganismo é relativamente 

simples pois a P. aeruginosa cresce facilmente em diversos meios de cultura 

e as características necessárias para sua identificação baseiam-se em 

alguns aspectos morfotintoriais e bioquímicos (Pollack, 1995). As principais 

características envolvidas na identificação microbiológica baseiam-se no 
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aspecto da colônia, produção de pigmentos e odor de frutas característico 

(Kiska & Gilligan, 2003). Outras provas bioquímicas como oxidação da 

glicose em meio basal, crescimento a 42oC, produção de oxidase, hidrólise 

de acetamida e redução de nitrato a gás nitrogênio (Kiska & Gilligan, 2003). 

 

1.2.2 Aspectos epidemiológicos 

P. aeruginosa é um microorganismo de distribuição universal. É isolado 

a partir de solo, água, plantas e animais, incluindo seres humanos (Pollack, 

1995).  

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

em água destilada de hospitais e relacionaram esta evidência com a 

adaptação deste microorganismo às condições físico-químicas do ambiente 

aquático.  

Os bacilos Gram-negativos não-fermentadores chegam facilmente ao 

ambiente hospitalar,  podendo colonizar pacientes e profissionais da saúde. 

P. aeruginosa pode ser encontrada como parte da microbiota de indivíduos 

normais, colonizando principalmente o trato intestinal, trato respiratório e 

pele (Pollack, 1995).  Entretanto, as taxas de colonização aumentam em 

pacientes hospitalizados, particularmente naqueles com longo período de 

internação (Kiska & Gilligan, 2003).  

Nos últimos anos, observou-se um aumento no isolamento destas 

bactérias em espécimes clínicos e uma elevada importância destes 

microorganismos em muitas doenças infecciosas (Jones et al., 2003; 

Rossolini et al., 2005). P. aeruginosa é freqüentemente responsável por 
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infecções nosocomiais, sendo um dos principais agentes de infecção de 

corrente sanguínea, pneumonias, artrite séptica, infecção do trato urinário, 

infecções de ferida operatória e conjuntivites (Pollack, 1995; Rossolini et al., 

2005). Atualmente, P. aeruginosa e Acinetobacter baumannii representam as 

principais causas de pneumonias e bacteremias em muitos dos grandes 

hospitais brasileiros, especialmente em São Paulo (Sader et al., 1998). 

 

1.2.3 Infecções causadas por P. aeruginosa 

Esta espécie raramente está associada a infecções em pacientes 

saudáveis. No entanto, tratando-se de infecções hospitalares, a P. 

aeruginosa é considerada como um dos principais agentes etiológicos de 

infecções respiratórias de pacientes com fibrose cística e infecções urinárias 

de repetição. Também é um importante patógeno isolado nas infecções de 

queimaduras e de feridas operatórias, entre outras (Koneman et al., 1997; 

Pruitt, 1980; Pollack, 1995).  

 

1.2.4 Resistência antimicrobiana 

Penicilinas anti-Pseudomonas, cefalosporinas, carbapenens, 

monobactams, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e polimixinas são  

antimicrobianos ativos contra a maioria dos isolados de P. aeruginosa, 

sendo amplamente usados em terapia anti-Pseudomonas. No entanto, 

alguns isolados têm desenvolvido múltiplos mecanismos de resistência 

(Livermore, 2002).  
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1.2.4.1 Resistência aos β-lactâmicos 

Diferentes mecanismos de resistência aos carbapenens têm sido 

reportados, dentre eles a alteração do sítio alvo devido à alteração das 

proteínas ligadoras de penicilinas (PBPs), degradação da droga pela 

produção de β-lactamases, alteração da permeabilidade da membrana 

externa dos Gram-negativos e efluxo do antimicrobiano (Pitout et al., 1997, 

Koneman et al., 1997; Livermore et al., 2002; Clark et al., 2003).  

A alteração de PBPs é o principal mecanismo de resistência aos β-

lactâmicos em Gram-positivos e alguns microorganismos Gram-negativos 

fastidiosos. No entanto, é raramente encontrado em bacilos Gram-negativos 

(Sanders & Sanders, 1992). As PBPs podem ser alteradas por mutações, 

passando a apresentar baixa afinidade de ligação aos β-lactâmicos, ou levar 

a produção de PBPs suplementares que passam a apresentar baixa 

afinidade por esta classe de antimicrobianos (Maoilin et al., 1986; Livermore 

et al., 1991). 

Dentre os mecanismos de resistência aos carbapenens podemos 

destacar a produção de enzimas, como as β-lactamases, que catalisam a 

hidrólise do anel β-lactâmico, impossibilitando assim a atividade do 

antimicrobiano. De acordo com Bush et al. (1995), as β-lactamases podem 

ser divididas em quatro grupos: 

Grupo 1 – Cefalosporinases que não são inibidas pelo ácido 

clavulânico; 

Grupo 2 – β-lactamases que são inibidas pelos inibidores de β-

lactamases, subdivididas em classes A até D; 
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Grupo 3 – Metalo-β-lactamases que são pobremente inibidas pelos 

inibidores de β-lactamases; 

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

Outro mecanismo de resistência descrito para os carbapenens envolve 

a expressão de enzimas mediadas por plasmídeos. As oxacilinases da 

classe OXA-31, enzimas presentes em alguns isolados de P. aeruginosa, 

inativam preferencialmente os carbapenens e algumas cefalosporinas, como 

cefepima, porém não atuam na ceftazidima (Aubert et al., 2001). Estas 

enzimas possuem menor eficiência quando comparadas à ação das metalo-

β-lactamases, IMP, VIM e SPM, que são responsáveis pela hidrólise dos 

carbapenens, penicilinas, cefalosporinas e aztreonam (Livermore, 2002; 

Gales et al., 2003). Outras β-lactamases, principalmente PSE-1 e PSE-2, 

também conferem resistência aos β-lactâmicos, mas não afetam a 

sensibilidade aos carbapenens, cefepima, ceftazidima e aztreonam 

(Livermore, 2002).   

Geralmente quando a concentração inibitória mínima dos carbapenens 

é bastante elevada, vários mecanismos de resistência estão envolvidos 

(Satake et al., 1991; Trias e Nikaido, 1990 Vurma-Rapp et al., 1990). Dentre 

estes, podemos destacar também a redução da permeabilidade na 

membrana externa, que ocorre devido a uma alteração celular estrutural, 

ocasionando resistência a várias classes de antimicrobianos (Livermore, 

1991). Estudos têm demonstrado que diversos isolados de P. aeruginosa 

podem ser resistentes ao imipenem e meropenem devido à perda por 

mutação de uma porina da membrana externa, a OprD, resultando na 
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alteração da permeabilidade da parede externa (Troillet et al., 1997; 

Livermore, 2002). Trata-se de uma proteína específica de 54 kDa que, 

quando ausente, aliada a atividade de uma β-lactamase cromossomal de 

classe C, permite a resistência aos carbapenens. Mecanismos que 

proporcionam diminuição da concentração intracelular do antimicrobiano 

podem ocasionar resistência aos carbapenens, como a perda da porina 

OprD que confere resistência ao imipenem e reduz a susceptibilidade ao 

meropenem (Livermore, 2002). 

Um outro mecanismo de resistência importante em isolados de 

Pseudomonas aeruginosa é a bomba de efluxo. Este mecanismo, descrito 

por Nikaido (1994) em isolados de P. aeruginosa e outros bacilos Gram-

negativos fastidiosos, consiste na eliminação ativa do antibiótico da célula, 

de tal modo que as concentrações intracelulares nunca alcançam um nível 

suficiente para ter efeito antimicrobiano eficaz (Koneman et al., 1997). Vários 

sistemas de efluxo têm sido descrito para os β-lactâmicos, como o sistema 

MexAB-OprM que é capaz de remover β-lactâmicos, fluoroquinolonas, 

cloranfenicol, macrolídeos, sulfonamidas e outros antibióticos. Sua regulação 

confere resistência ao meropenem porém não atinge o imipenem (Livermore, 

2002).  

Isolados multirresistentes emergiram por combinações de diversos 

mecanismos como o efluxo ativo, a alteração da permeabilidade da 

membrana externa e produção de enzimas inativadoras, como as β-

lactamases (Livermore, 2002).  
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Vários pesquisadores avaliaram os fatores de risco para o 

aparecimento de infecção por isolados de P. aeruginosa resistentes ao 

imipenem (Troillet et al., 1997; Livermore, 1995). O uso de antimicrobianos 

foi considerado por diversos estudos como um importante fator de risco para 

a emergência desta resistência ao imipenem (Troillet et al., 1997; Harris et 

al., 1999; Carmeli et al., 1999; Harris et al., 2002). 

Estudos multi-cêntricos têm colaborado para uma melhor 

caracterização da resistência aos carbapenens, através da determinação do 

perfil de sensibilidade para diferentes microorganismos. Em 1998, Chang et 

al. demonstraram a atividade in vitro do meropenem para diversos 

microorganismos. Um total de setecentos isolados, pertencentes a um grupo 

de doze microorganismos comumente patogênicos, foram obtidos de 

diversos materiais clínicos, coletados de um hospital universitário em 

Taiwan, e selecionados de modo aleatório. A atividade in vitro do 

meropenem foi comparada com outros nove agentes antimicrobianos, como 

cefalosporinas, aztreonam, imipenem e ciprofloxacina. A CIM50 e CIM90 do 

meropenem para isolados de P. aeruginosa foi igual a 0,25 e 1,0 µg/mL , 

enquanto para imipenem estes valores foram de 1,0 e 2,0 µg/mL, 

respectivamente. Neste estudo, todos os isolados de P. aeruginosa 

apresentaram sensibilidade ao meropenem. 

Em estudo realizado por Sader et al. (1998), um total de 556 

microorganismos isolados de trato respiratório inferior foram coletados a 

partir de pacientes hospitalizados com pneumonia em 10 centros médicos de 

6 países da América Latina. Os isolados foram testados pelo método da 
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microdiluição em caldo para mais de 70 antimicrobianos, sendo 35 destes 

reportados. Os isolados de P. aeruginosa demonstraram elevadas taxas de 

resistência para a maioria dos antimicrobianos testados, sendo o 

meropenem o mais ativo na inibição deste patógeno (CIM50 de 0,25 µg/mL), 

com 77,2% de susceptibilidade. Assim, evidências de elevada resistência 

aos carbapenens foram reportadas nos países latino-americanos para 

isolados de P. aeruginosa. 

Em estudo realizado pelo programa MYSTIC, no período de 1997 a 

2001, Jones et al. (2003) constataram resultados muito parecidos com os 

anteriores. A porcentagem de susceptibilidade para o imipenem e 

meropenem de 11.968 isolados de P. aeruginosa foram, respectivamente, 

82% (CIM90 8,0 mg/L) e 86% (CIM90 8,0mg/L).  

Em outro estudo realizado pelo mesmo programa, (Rhomberg et al., 

2004) outros pesquisadores analisaram o espectro de atividade do 

meropenem frente a outros antimicrobianos, através da comparação do perfil 

de sensibilidade de isolados de diferentes microorganismos isolados no ano 

de 1999 em relação aos isolados em 2001. Um total de 2874 

microorganismos foi isolado em 15 centros médicos diferentes nos Estados 

Unidos. O objetivo secundário deste estudo foi comparar o espectro de 

atividade do meropenem em relação a outros antimicrobianos. Os resultados 

demonstraram que os carbapenens continuam com um amplo espectro de 

atividade para vários microorganismos e possuem melhor eficácia que 

outros antimicrobianos se compararmos os valores de 1999 com os de 2001. 

Os resultados ainda mostram que embora exista um aumento do número de 
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isolados multirresistentes de P. aeruginosa, os carbapenens ainda podem 

ser considerados com uma das mais ativas opções para o uso terapêutico 

em muitos países. 

Em 2001, Pfaller et al. demonstraram que a susceptibilidade aos 

carbapenens aumentou entre os anos de 1999 a 2000. De um total de 492 

isolados de P. aeruginosa, 78% mostraram sensibilidade ao imipenem em 

1999 e 81% em 2000. A porcentagem de sensibilidade para o meropenem 

foi de 78% e 84% em 1999 e 2000, respectivamente. Estes resultados 

indicam que os carbapenens têm ainda um amplo espectro entre os 

principais patógenos Gram-negativos, principalmente contra 

microorganismos resistentes à ceftazidima ou piperacilina-tazobactam. 

 

1.2.4.2 Resistência às fluoroquinolonas 

A resistência às fluoroquinolonas é devida a mutações que alteram a 

enzima DNA-girase das células bacterianas. Estas enzimas são 

responsáveis pelo espiralamento dos filamentos de DNA bacteriano e sua 

alteração proporciona resistência às quinolonas.  

A ocorrência de mutações em sítios específicos das topoisomerases II 

e IV, gyrA e parC respectivamente, conferem elevada resistência às 

fluoroquinolonas em isolados de P. aeruginosa (Livermore, 2001).  Outro 

importante mecanismo de resistência a esta classe de antimicrobianos é a 

mutação de sítios específicos nos  sistemas de efluxo MexAB-OprM, 

MexCD-OprJ, MexEF-OprN e MexXY-OprM, ocasionando uma desrepressão 

destes sistemas em isolados de P. aeruginosa, capaz de permitir uma 
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ineficácia clínica com fluoroquinolonas altamente potentes, como 

ciprofloxacina e ofloxacina (Dupont et al., 2005).  

 

1.2.4.3 Resistência aos aminoglicosídeos 

Mutações nos sistemas de efluxo podem comprometer 

simultaneamente a ação de fluoroquinolonas e a maioria dos β-lactâmicos, 

deixando somente como opção terapêutica os aminoglicosídeos, os quais 

não são eficazes quando administrados como monoterapia (Livermore, 

2001). 

Os mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos podem ser 

mediados por mutação, permitindo alterações de permeabilidade (Poole, 

2005) e modificações ribossômicas, e por plasmídios R, resultando na 

produção de enzimas inativantes (Trabulsi et al., 2002).  

As mutações podem afetar tanto o sítio de ação como o transporte dos 

aminoglicosídeos para o interior da célula bacteriana. A resistência mediada 

por plasmídios R é decorrente da produção de três grupos de enzimas 

modificadoras, as fosfo-transferases, adenil-transferases e acetil-

transferases. Estas enzimas modificam as moléculas dos aminoglicosídeos, 

eliminando ou reduzindo sua capacidade de fixação às proteínas 

ribossômicas bacterianas (Trabulsi et al., 2002; Poole, 2005).  

Em estudo realizado por Young et al. (1992) foi evidenciado o que, em 

condições de deficiência de íons de magnésio, a super-expressão de uma 

proteína da membrana externa (OprH ou H1) de isolados de P. aeruginosa 

proporcionou resistência à polimixina B, gentamicina e EDTA. 
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Nenhum mecanismo de resistência pode comprometer isoladamente a 

eficácia de tratamento com drogas anti-Pseudomonas. No entanto, múltiplas 

mutações genéticas em diferentes sítios bacterianos podem ocasionar o 

aparecimento de isolados multirresistentes.  A combinação de mecanismos 

de efluxo, perda de porina OprD e impermeabilidade aos aminoglicosídeos 

comprometem o tratamento das infecções causadas por Pseudomonas 

aeruginosa, restando apenas a opção terapêutica com polimixinas 

(Livermore, 2001). 

 

1.3 Polimixinas 

 

1.3.1 Aspectos estruturais 

As polimixinas são um grupo de peptídeos policatiônicos sintetizados 

pelo Bacillus polymyxa, um bacilo Gram-positivo aeróbio isolado do solo 

(Hoeprich, 1995). Das cinco polimixinas conhecidas (A, B, C, D e E), 

somente a polimixina B e E (colistina) tem sido empregadas em tratamentos 

terapêuticos (Figura 1). Estas duas drogas têm demonstrado boa eficácia no 

tratamento de algumas infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa 

(Levin et al., 1999).  

A colistina (ou polimixina E) foi isolada, pela primeira vez, no Japão a 

partir do Bacillus polymyxa subespécie colistinius em 1947 (Taylor et al., 

1962; Storm et al., 1977) e tornou-se disponível para uso clínico em 1959 

(Bannes et al., 1964; Cox & Harrison, 1970). 
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Figura 1 – Estrutura química das moléculas de polimixina B e E. 

  

Fonte: www.bedfordlabs.com/ products/139-01.html    

 

    

 

Fonte: AB Biodisk, Solna, Suécia                   

 

1.3.2 Histórico 

Em 1962, Edgar e Dickson descreveram o uso de um novo agente 

antimicrobiano, metanosulfonato de colistina, com grande sucesso 

terapêutico na tentativa de curas de infecções causadas por Pseudomonas 

spp. Em 1964, estudos realizados por Nord e Hoeprich descreveram que 

uma concentração de 0,01µM/mL de sulfato de polimixina B demonstrava 

ação bactericida contra 88% das cepas de P. aeruginosa testadas, 
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observando esta mesma atividade em relação à colistina somente em 

concentrações mais elevadas (0,1µM/mL). Assim, Storm et al. (1977) 

concluíram que as polimixinas possuem atividade bacteriostática em baixas 

concentrações e atividade bactericida em concentrações mais elevadas. 

Desde 1980, o uso terapêutico das polimixinas limita-se a formulações 

tópicas e aerossol para tratamento de infecções de pele, ouvidos e olhos 

(Hoeprich, 1995). Entretanto, com o aumento de infecções causadas por 

isolados multirresistentes de Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp., 

o uso terapêutico parenteral das polimixinas tem sido amplamente sugerido 

e embora seja ainda limitado, devido a sua neurotoxicidade e nefrotoxicidade 

(Jenson et al., 1987). A polimixina B e a colistina tem sido utilizadas no 

tratamento de infecções crônicas e agudas em pacientes com fibrose cística 

por via inalatória (Hoeprich, 1995; Kock-Weser et al., 1970). 

Em estudo retrospectivo realizado por Levin et al. (1999), sessenta 

casos de infecções nosocomiais causadas por A. baumannii e P. aeruginosa 

multirresistentes foram tratados com colistina. Neste estudo, a taxa de 

sucesso terapêutico ocorreu em 35 dos pacientes (58%). Os piores 

resultados foram obtidos no tratamento de pneumonia, com falha em 75% 

dos casos.  

Em discordância, num estudo observacional realizado por Markou et al. 

(2003), um total de 24 pacientes com infecções graves causadas por bacilos 

Gram-negativos tratados com colistina (26 cursos de tratamento, sendo vinte 

casos de P. aeruginosa e seis de A. baumannii) apresentou bom 

desempenho da colistina no tratamento de pneumonia. Onze (73%) de 
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quinze pacientes apresentaram resposta clínica inicial favorável e 

erradicação bacteriana documentada em 8 casos (53%). Todos os pacientes 

recebiam antibióticos concomitantes e não houve registro de neurotoxicidade 

em nenhum dos casos analisados. 

 

1.3.3 Mecanismo de ação 

A polimixina B (antibiótico polipeptídico pertencente ao grupo das 

polimixinas) e a colistina atuam como bactericidas contra bactérias Gram-

negativas, através de um mecanismo que interfere na estrutura e função das 

membranas externa e citoplasmática. Este mecanismo ocorre através de 

interação com lipopolissacarídeos e fosfolipídios da membrana externa e 

interferência eletrostática por substituição competitiva de cátions bivalentes 

(cálcio e magnésio) por grupos fosfatos (carregados negativamente) da 

membrana lipídica. Conseqüentemente, ocorre um dano na barreira 

osmótica que acarreta o extravasamento de componentes intracelulares e 

posterior morte bacteriana (Hancock, 1999) (Figura 2). 
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Figura 2 – Mecanismo de ação das polimixinas. 
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Fonte: adaptado de Hancock et al. Antimicrob Agents Chemother 199
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Pattison, 1969), resultando em uma solução final com alta atividade 

antibacteriana (Barnett et al., 1964; Beveridge & Martin, 1967). 

Embora esta forma farmacêutica da colistina tenha sido amplamente 

usada nos últimos 40 anos, sua farmacocinética não tem sido amplamente 

estudada (Beringer, 2001). 

Estudos para avaliar a farmacocinética do MSC têm sido propostos por 

alguns autores (Li et al., 2001; Li et al., 2004). Em estudo realizado com 23 

isolados clínicos de P. aeruginosa, as propriedades farmacodinâmicas in 

vitro  do sulfato de colistina (SC) e do MSC foram investigadas através da 

determinação da CIM, cinética de morte bacteriana e efeito pós-antibiótico 

(EPA) em pacientes com fibrose cística (Li et al., 2001). Neste estudo, 11 

isolados eram resistentes à colistina (CIM >128,0 µg/mL) e as CIMs para os 

isolados susceptíveis variaram de 1,0 a 4,0 µg/mL para SC e de 4,0 a 16,0 

µg/mL para MSC. A colistina mostrou-se extremamente rápida na morte 

bacteriana, resultando numa completa eliminação em elevadas 

concentrações num período de cinco minutos, enquanto a colistina 

metanosulfonada promoveu morte celular mais lenta, necessitando de 

concentrações 16 vezes o valor da CIM para eliminar totalmente o 

microorganismo em 24 horas. O efeito pós-antibiótico também mostrou-se 

maior em cepas submetidas a 15 minutos de exposição ao SC (EPA de 2 a 3 

horas) do que ao MSC. Assim, dados deste estudo sugerem que doses de 

MSC maiores que as recomendadas (2-3mg/kg/12h) devem ser 

administradas para um tratamento eficaz de infecções por P. aeruginosa em 

pacientes com fibrose cística (Li et al., 2001). 
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Em estudo publicado recentemente por Li et al. (2004), a colistina foi 

detectada no plasma de ratos logo após a administração intravenosa de 

metanosulfonato sódico de colistina, indicando uma rápida conversão do 

MSC em colistina. Este estudo sugere que a alta porcentagem de colistina 

recuperada da urina destes animais foi provavelmente formada pela hidrólise 

do MSC nos vasos sanguíneos ou pela conversão do MSC em colistina nos 

rins. 

 

1.3.4 Perfil de sensibilidade 

Algumas pesquisas têm mostrado a importância da padronização de 

intervalos de concentração inibitória mínima (CIM) de diversos 

microorganismos para caracterização do perfil de sensibilidade a colistina, 

uma vez que esta droga tem sido utilizada no tratamento parenteral de 

infecções hospitalares causadas por P. aeruginosa multirresistentes (Kock-

Weser et al., 1970).  

A partir de janeiro de 2005, o Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) disponibilizou critérios interpretativos padronizados para a 

polimixna B e colistina para determinação da CIM pelos métodos de diluição 

em caldo e em agar. No entanto, ainda não há critérios para validar a 

metodologia baseada na difusão em agar (Etest ou disco-difusão). Os 

primeiros critérios propostos pelo NCCLS datam de 1979 (ASM2), com 

atualização em 1981 (M2-A2-S2). Anos depois, estes critérios foram 

removidos pelo próprio comitê em virtude do uso restrito para as polimixinas.  
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No atual documento do CLSI, M100-S15 (2005),  os pontos de corte 

propostos para a polimixina B e colistina correspondem aos pontos 

anteriormente propostos por Gales et al. (2001). Assim caracteriza-se como 

sensível os isolados com CIM menores ou iguais a 2,0µg por mililitro e 

resistente aqueles isolados com CIM maiores ou iguais a 4,0µg por mililitro. 

Atualmente, de acordo os critérios publicados, os resultados de CIM obtidos 

para polimixina B podem predizer a CIM para colistina,  para isolados de 

Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias não-fermentadoras.  

Em estudo realizado por Catchpole et al. (1997), a atividade in vitro do 

metanosulfonato sódico de colistina foi comparado com outros agentes 

antimicrobianos para 377 isolados clínicos de microorganismos Gram-

negativos, sendo 94 P. aeruginosa. A colistina foi eficaz contra 97% dos 

isolados de P. aeruginosa, apresentando CIM90 de 4,0µg/mL.  

Em 1965, pesquisas realizadas por Eickhoff e Finland demonstraram 

que de 225 cepas de P. aeruginosa testadas, a concentração mínima de 

polimixina B e de colistina que inibiu 90% das cepas (CIM90) foi de 3,1µg/mL 

e 6,3µg/mL, respectivamente, sendo o CIM50 de 1,6µg/mL para ambos os 

antimicrobianos. 

Entretanto, até hoje, poucos trabalhos foram desenvolvidos para avaliar 

a resistência a estes antimicrobianos entre microorganismos Gram-

negativos. Um estudo comparativo entre diferentes metodologias (Gales et 

al., 2001) sugeriu que os resultados obtidos pelo método da difusão do disco 

fossem sempre confirmados pelo método da microdiluição em caldo, uma 

vez que a difusão demonstrou não ser um método seguro para avaliar a 

 



 34

sensibilidade às polimixinas, especialmente em casos onde polimixina B e 

colistina foram utilizadas como drogas de escolha no tratamento de 

infecções sistêmicas graves causadas por espécies de Pseudomonas (Gales 

et al., 2001). Neste mesmo estudo, foram analisados 80 isolados de P. 

aeruginosa, incluindo aqueles resistentes aos carbapenens, os quais tiveram 

seu crescimento bacteriano inibido em concentrações maiores ou iguais a 

2,0µg/mL de colistina e polimixina B.  Assim, foi proposto que cepas com 

concentrações inibitórias mínimas (CIM) maiores ou iguais a 4,0µg/mL para 

colistina e polimixina B deverão ser consideradas resistentes (Gales et al., 

2001). Este critério para determinação de CIM foi aceito pelo CLSI (2005) e 

tem sido aplicado atualmente. Entretanto, não há critérios aceitáveis para o 

método de disco-difusão para as polimixinas. 

Outras pesquisas têm sido desenvolvidas, com o intuito de avaliar a 

atividade in vitro da colistina e da colistina metanosulfonada contra isolados 

de Pseudomonas aeruginosa e outros microorganismos Gram-negativos 

(Catchpole et al., 1997; Turnidge et al., 2001). Estudos avaliaram as 

propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas destes antimicrobianos, 

bem como o efeito pós-antibiótico (EPA), mostraram que a colistina 

metanosulfonada possui atividade bactericida e pós-antibiótica inferior a 

polimixina E e seus valores de CIM foram significativamente maiores, 4,0 a 

16,0µg/mL, quando comparados à colistina, 1,0 a 4,0µg/mL (Turnidge et al., 

2001). 

Em estudo realizado por Gales et al. (2001), a atividade antimicrobiana 

da colistina e polimixina B foram avaliadas contra 200 diferentes patógenos 
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causadores de infecções de corrente sanguínea obtidos do programa de 

resistência antimicrobiana SENTRY. A correlação entre a microdiluição, 

disco-difusão e diluição em ágar foi analisada com o propósito de determinar 

um critério interpretativo de susceptibilidade às polimixinas. Os resultados 

encontrados neste estudo comprovaram que tanto a polimixina B como a 

colistina são eficazes no tratamento de infecções causadas por P. 

aeruginosa. Todos os isolados de P. aeruginosa (80) mostraram-se 

sensíveis à polimixina B (CIM90 de 2,0µg/mL) e colistina (CIM90 ≤ 1,0µg/mL).  

 

1.3.5 Mecanismos de resistência  

As bactérias Gram-negativas podem desenvolver resistência às 

polimixinas através de uma mutação ou adaptação molecular. Vários autores 

demonstraram in vitro a resistência às polimixinas em isolados de 

Providencia spp. (CIM90 >128,0 µg/mL), Serratia spp. (CIM90 >128,0 µg/mL), 

Enterobacter spp. (CIM90 >128,0 µg/mL), Burkolderia cepacia (CIM90 >128,0 

µg/mL) e Stenotrophomonas maltophilia (CIM90 8,0 µg/mL) (Catchpole et al., 

1997; Gales et al., 2001). 

A mutação não requer a presença do antibiótico (Makela et al., 1978), 

mas a resistência por adaptação pode ser decorrente do crescimento de 

cepas susceptíveis repetidamente em diferentes concentrações de 

antibiótico (Brown et al., 1972). Isto pode ocorrer devido a alterações na 

composição do lipídio do lipopolissacarídio (Conrad et al., 1989; Vaara et al., 

1981) ou por substituição da proteína H1 para íon magnésio (Mg+2) na 
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membrana externa do microorganismo (Brown et al., 1970; Shand et al., 

1988). 

A resistência em isolados de Pseudomonas spp. à colistina é rara e o 

mecanismo de tal resistência ainda não foi estudado “in vitro”. Entretanto, 

alguns trabalhos têm demonstrado a existência de resistência as polimixinas 

(Moore et al., 1984; Groisman et al. 1997; Hancock et al., 1998). Estudos 

comparativos na determinação de CIM para isolados de P. aeruginosa  por 

diferentes metodologias (Etest®, microdiluição em caldo e diluição em ágar) 

para a polimixina B e colistina, ainda não foram publicados.   

No entanto, a resistência às polimixinas para isolados de  

Pseudomonas aeruginosa ainda é baixa embora já tenha sido descrita 

previamente em trabalho publicado por Catchpole et al. (1997). Neste 

estudo, 377 isolados clínicos, incluindo 94 isolados de P. aeruginosa de 

pacientes com fibrose cística, tiveram suas CIMs determinadas pelo método 

de diluição em agar. A colistina metanosulfonada mostrou-se ativa contra 

97% dos isolados de P. aeruginosa (CIM90 de 4,0 mg/L), tendo apenas um 

isolado CIM igual a 32,0 mg/L para este antimicrobiano. Assim, a colistina 

continua sendo um importante e potente agente antimicrobiano no 

tratamento de infecções bacterianas causadas especialmente por 

microorganismos multirresistentes. 

 

1.4 Tipagem molecular  

A tipagem molecular é uma caracterização detalhada do 

microorganismo, que utiliza técnicas de biologia molecular para evidenciar 
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uma possível relação genética entre isolados clínicos de uma mesma 

espécie. A necessidade de avaliar esta relação é muito importante na 

investigação de surtos e de disseminação clonal de determinado 

microorganismo em infecções hospitalares (Sader et al., 1995; Olive & Bean, 

1999; Pfaller et al., 2001). 

O uso de técnicas moleculares em investigação de surtos de infecção 

hospitalar permite, além da identificação do patógeno, a tipagem ou 

caracterização de padrões moleculares capazes de distinguir cepas de um 

mesmo microorganismo. Um clone caracteriza as cepas de uma mesma 

espécie que possuem as mesmas características genéticas (Sader et al., 

1995; Olive & Bean, 1999; Pfaller et al., 2001). 

Programas de vigilância epidemiológica requerem o monitoramento da 

disseminação clonal, pois o acompanhamento e a avaliação do 

comportamento de determinadas cepas dentro de uma população ao longo 

do tempo pode ajudar na implementação de estratégias que controlem, 

determinem ou ao menos monitorem a evolução de cepas bacterianas de 

importância clínica e o aparecimento de novos clones (Pfaller et al., 2001; 

Gales et al., 2001). 

A eletroforese em gel por campo pulsado (PFGE) é uma das técnicas 

de tipagem molecular mais conhecida e utilizada universalmente, 

principalmente pelo alto poder discriminatório e pela sua aplicabilidade à 

maioria das espécies bacterianas. Esta técnica baseia-se na migração de 

fragmentos de DNA através do uso de diversos campos elétricos gerados 

em posições diferentes e alternadamente (Southern & Elder, 1995).  
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A técnica de PFGE tem sido eficientemente utilizada para a realização 

de estudos epidemiológicos. No entanto, alguns autores relataram que a 

tipabilidade desta técnica pode não atingir 100%, em virtude da degradação 

de DNA bacteriano, principalmente para isolados de P. aeruginosa (Sader et 

al., 1993; Romling et al., 1994; Grundmann et al., 1995; Romling & Tummler, 

2000). 

Recentemente alguns autores mostraram que a adição de tiouréa no 

tampão de corrida eliminava os radicais ativos da solução, resolvendo assim 

o problema de possível degradação do DNA bacteriano (Silbert et al., 2003; 

Romling et al., 2000; Liesegang et al., 2002). 

Pfaller et al. (1992) estabeleceram os primeiros critérios para analisar 

os resultados do PFGE. De acordo com este critérios, dois solados clínicos 

seriam definidos como uma mesma cepa quando apresentarem perfil 

migratório idêntico (tanto quanto ao número de bandas como ao peso 

molecular dos fragmentos). Isolados clínicos com perfis migratórios entre 

90% e 100% de similaridade (uma a três bandas diferentes) seriam 

considerados similares (subtipos). Finalmente, isolados clínicos com menos 

de 90% de similaridade (quatro ou mais bandas diferentes) seriam 

considerados distintos. 

Em 1995, Tenover et al. determinaram critérios de interpretação de 

análises de tipagem molecular para investigação de surtos hospitalares. De 

acordo com estes critérios, os microorganismos são considerados 

indistinguíveis, ou seja, fazendo parte do surto, quando o mesmo padrão 

molecular for evidenciado. Microorganismos provavelmente relacionados ao 
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surto, podem diferir em dois ou três fragmentos moleculares. Isolados 

possivelmente relacionados ao surto podem apresentar quatro a seis bandas 

distintas, e isolados não pertencentes ao surto, sete ou mais fragmentos de 

peso molecular diferente. 

Em 1993, foi relatado um surto de infecção hospitalar por Acinetobacter 

baumannii multirresistente nas unidades de terapia intensiva do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo (Levin et al., 1996). Desde então, a 

colistina tem sido utilizada como opção terapêutica para o tratamento de 

infecções graves causadas por microorganismos multirresistentes no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (Levin et al., 1999).  

Entretanto, a resistência antimicrobiana dos microorganismos isolados 

de pacientes com uso parenteral de colistina nunca foi estudada. Um estudo 

retrospectivo foi proposto com o intuito de avaliar o perfil de sensibilidade de 

P. aeruginosa multirresistentes às polimixinas e verificar a linhagem clonal 

destes isolados. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo principal 

Avaliar a sensibilidade à colistina e polimixina B por diferentes 

metodologias de isolados de P. aeruginosa multirresistentes obtidos de 

amostras de sangue de pacientes internados no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP).  

 

 

2.2 Objetivos secundários 

• Determinar a linhagem clonal dos isolados de P. aeruginosa 

multirresistentes. 

• Determinar a correlação do valor da CIM para colistina de isolados 

de P. aeruginosa obtidas de pacientes que receberam 

previamente colistina parenteral. 

 



 41

3. Materiais e métodos  

 

3.1.1 Amostras bacterianas 

De um total de 229 cepas de P. aeruginosa multirresistentes 

(resistentes ao imipenem), identificadas como agentes de infecção de 

corrente sanguínea (Gardner et al., 1988), no período de 1998 a 2003, no 

banco de dados da Sub-comissão de Infecção Hospitalar do ICHC-FMUSP, 

foram analisados 109 isolados de acordo com o ano e a unidade de 

internação. 

 

3.1.1 Isolamento e identificação 

As amostras bacterianas foram isoladas a partir de semeadura das 

amostras de sangue em meio sólido, ágar sangue de carneiro a 5% ou ágar 

chocolate, e a identificação dos isolados foi feita manualmente e por sistema 

automatizado Vitek® (BioMérieux, EUA) com cartão GNI. 

A certificação da pureza das cepas foi realizada com novo subcultivo 

em meio seletivo. As amostras bacterianas, previamente identificadas por 

método automatizado, foram confirmadas por realização manual de provas 

bioquímicas, tais como oxidação da glicose em meio basal de Moeller, 

crescimento a 42oC, produção de oxidase, crescimento em agar cetrimida, 

hidrólise de acetamida, redução de nitrato a gás nitrogênio, descarboxilação 

da arginina e utilização de citrato. As condições de incubação foram 

realizadas de acordo com Kiska & Gilligan (2003). As cepas com 

identificação diferente da inicial foram excluídas do estudo. 
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3.1.2 Armazenagem e recuperação 

Após isolamento e identificação dos isolados de P. aeruginosa, os 

mesmos foram inoculados em microtubos contendo caldo BHI-glicerol, 

homogeneizados e armazenados em freezer -86oC. 

Os isolados foram recuperados através da inoculação de uma alçada 

do caldo BHI-glicerol em placa contendo meio sólido seletivo para bactérias 

Gram-negativas (agar MacConkey). Estas placas foram incubadas a 35oC 

por 18 a 24 horas em atmosfera ambiente e as amostras foram identificadas 

novamente por técnicas manuais (Kiska & Giligan, 2003).  

  

3.2 Testes de sensibilidade 

 

3.2.1 Triagem das amostras bacterianas 

O teste de triagem da resistência ao imipenem foi previamente 

realizado por método automatizado Vitek® no Laboratório de Microbiologia 

do Hospital das Clínicas. Todos os outros testes de sensibilidade foram 

realizados no LIM-54. As amostras resistentes ao imipenem tiveram suas 

CIMs (Concentração Inibitória Mínima) para dez antimicrobianos 

determinadas pelo método da microdiluição em CMHCA (Caldo Mueller-

Hinton Cátion Ajustado), conforme normas padronizadas pelo NCCLS (M7- 

A5, 2002).  
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3.2.2 Antimicrobianos  

Para realização do teste de disco-difusão foram utilizados discos de 

10µg de colistina (Oxoid) e discos de 300U de polimixina B (Oxoid).  

Os antimicrobianos testados para determinar as CIMs dos isolados de 

Pseudomonas aeruginosa multirresistentes foram imipenem/cilastatina 

sódica (Merck & Co., Inc., Elkton, EUA), meropenem (Astra Zeneca), sulfato 

de colistina (Sigma Chemical, St. Louis, Mo.), sulfato de polimixina B (Sigma 

Chemical, St. Louis, Mo.), ceftazidima pentahidrata (Sigma Chemical, St. 

Louis, Mo.), ciprofloxacina (Fluka Chemie, Sigma Aldrich, St. Louis, Mo.), 

cloridrato de cefepima (Bristol-Myers Squibb, Guayaquil, Equador), 

aztreonam (Bristol-Myers Squibb S.p.A, Roma, Itália), gentamicina (Sigma 

Chemical, St. Louis, Mo.) e piperacilina sódica/tazobactama sódica (Lederle 

Piperacilin, Inc., Porto Rico, EUA). 

Para a determinação da CIM pelo método de Etest® (AB Biodisk, Solna, 

Suécia) foram utilizadas fitas com concentrações de 0,064 a 1024 µg/mL 

para colistina e polimixina B. 

 

3.2.3 Teste de disco-difusão (método de Kirby-Bauer) 

 

3.2.1 Preparo da suspensão bacteriana e inoculação nas placas 

Foi preparada uma suspensão bacteriana na escala 0,5 de McFarland 

(~1,5 x 108 UFC/mL) por espectrofotometria, com densidade óptica de 0,08 a 

0,1 em comprimento de onda de 625nm. Com auxílio de swab de algodão, a 
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suspensão foi inoculada de maneira homogênea em placa de Petri (150mm 

de diâmetro) com ágar Mueller-Hinton. Os procedimentos seguidos nesta 

etapa foram realizados de acordo com as normas padronizadas pelo 

documento M2-A7 do NCCLS (2000). 

 

3.2.2 Aplicação dos discos e incubação das placas 

Após um período de 15 minutos, os discos de colistina e polimixina B 

foram aplicados nas placas. As mesmas foram incubadas a 35oC por 16 a 20 

horas, em atmosfera ambiente (CLSI, 2005). 

 

3.2.3 Leitura das placas 

Os diâmetros (milímetros) dos halos de inibição foram medidos com 

auxílio de régua e comparados com os pontos de corte propostos por Gales 

et al., (2001) (Tabela 1). Os isolados foram, então, caracterizados em 

sensíveis ou resistentes. 

 

Tabela 1 – Critérios interpretativos para disco-difusão de colistina e 
polimixina B para isolados de P. aeruginosa (Gales et al., 2001) 
 
Antimicrobiano 
(Concentração do disco) 

 Halo de inibição (mm)  

 S I R 

Colistina          (10µg) ≥ 14 - ≤ 10 

Polimixina B    (300U) ≥ 14 - ≤ 10 
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3.2.4 Determinação da CIM (método de microdiluição em caldo) 

 

3.2.4.1 Preparo da solução estoque do antimicrobiano 

Os antimicrobianos testados apresentaram em seu rótulo as seguintes 

informações: número do lote, prazo de validade e a potência expressa em 

UI/mg ou µg/mg.  A solução estoque de antimicrobiano foi preparada a uma 

concentração final de 10mg/mL. Para cada antimicrobiano foi empregado o 

solvente adequado, conforme os procedimentos padronizados pelo CLSI 

(2005). Para calcular a quantidade necessária do antimicrobiano utilizou-se a 

seguinte fórmula:  

Peso (mg) = Volume (mL) X Concentração (µg/mL)

Potência (µg/mg) 

 

3.2.4.2 Número de diluições 

As concentrações testadas abrangeram os cortes descritos na Tabela 

2B do documento M100-S15 (para uso com M7-A5, 2002) do CLSI, de 

0,125µg/mL a 256,0µg/mL. A solução inicial de 256,0µg/mL foi obtida a partir 

da solução estoque de concentração igual a 10.000µg/mL. Foram realizadas 

diluições do antimicrobiano com o diluente adequado para cada 

antimicrobiano (CLSI, 2005) 
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3.2.4.3 Preparo das diluições na microplaca 

Um volume de 50µL de meio de cultura CMHCA foi aplicado em todos 

os poços da microplaca, exceto na coluna 1. Foi acrescentado 100µL da 

diluição a 256,0µg/mL em todos os poços da coluna 1. Com uma pipeta 

multicanal, realizou-se a diluição seriada do antimicrobiano pipetando 50µL 

do primeiro poço da linha A (A1) para o segundo poço da linha A (A2). A 

mistura foi bem homogeneizada e em seguida foi pipetado 50µL do poço A2 

para o A3. Este procedimento foi realizado até o poço A11, tendo este um 

volume final de 100µL, o qual foi designado como controle de esterilidade 

(não foram acrescentadas células bacterianas neste poço, com a finalidade 

de verificar a possível ocorrência de contaminação durante a diluição do 

antimicrobiano). O último poço de cada linha (A12-H12) foi utilizado como 

controle de crescimento bacteriano, ou seja, foram inoculados 50µL de meio 

de cultura CMHCA mais 50µL da suspensão bacteriana (diluída 1:100).  

 

3.2.4.4 Preparo da suspensão bacteriana 

Foi preparada uma suspensão bacteriana na escala 0,5 de McFarland 

(~1,5 x 108 UFC/mL) por espectrofotometria, com densidade óptica de 0,08 a 

0,1 em comprimento de onda de 625nm. Esta suspensão foi diluída 1:100 

em solução fisiológica ou CMHCA (~1,5 x 106UFC/mL). 
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3.2.4.5 Inoculação da suspensão bacteriana 

Foi adicionado 50µL da suspensão bacteriana diluída nos poços 1 a 10 

e no poço 12 de todas as colunas (A a H). Após o preparo das diluições, a 

inoculação foi realizada num intervalo máximo de 30 minutos. Após 

semeadura, as placas foram homogeneizadas por movimento rotatório e 

colocadas em saco plástico estéril. Foram incubadas a 35oC por 16 a 20 

horas em atmosfera ambiente (CLSI, 2005). 

 

3.2.4.6 Leitura das CIMs 

 A leitura foi realizada em local iluminado, com auxílio de um espelho 

para leitura de microplacas. A CIM foi determinada de acordo com a 

observação macroscópica de crescimento bacteriano nos poços da 

microplaca por dois pesquisadores e por espectrofotometria utilizando um 

comprimento de onda de 625nm.  

 

3.2.5 Determinação da CIM (método de Etest®) 

 

3.2.5.1 Preparo da suspensão bacteriana e inoculação nas placas 

Para realização desta técnica, foi preparada uma suspensão 

bacteriana, em solução fisiológica estéril, na escala 0,5 de McFarland (~1,5 x 

108 UFC/mL) por espectrofotometria (densidade óptica entre 0,08 a 0,01 em 

comprimento de onda de 625nm). Com auxílio de swab de algodão, a 

suspensão foi inoculada de maneira homogênea em placa de Petri (150mm 
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de diâmetro) contendo ágar Mueller-Hinton pH 7,2 e espessura de 4 

milímetros. As fitas de Etest® de colistina (CO) e polimixina B (PB) foram 

aplicadas sobre a placa e estas foram incubadas a 35oC por 16 a 20 horas, 

em atmosfera ambiente. Os procedimentos para leitura e interpretação do 

teste foram seguidos de acordo com as instruções do fabricante.  

 

3.2.5.2 Leitura das CIMs  

A leitura da CIM pelo método de Etest® foi feita de acordo com as 

instruções do fabricante e por dois pesquisadores. 

 

3.2.6 Interpretação dos resultados 

Os critérios de interpretação das CIMs foram realizados de acordo com 

as normas padronizadas pelo CLSI (2005).  A CIM determinada pelo método 

de Etest® foi categorizada de acordo com os critérios interpretativos 

propostos pelo CLSI para o método de microdiluição em caldo, coincidindo 

com os valores propostos pelo fabricante. 

Os erros de sensibilidade foram determinados, de acordo com critérios 

publicados anteriormente (NCCLS, 2000; Steward et al., 1999). Foram 

considerados erros muito graves aqueles com falsa susceptibilidade, erros 

graves aqueles com falsa resistência e erros menores, aqueles com falsa 

resistência intermediária (Tabela 2). 
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Tabela 2- Tipos de erros de interpretação encontrados nos testes de 
sensibilidade. 

Tipos de erro CIM Disco-difusão 

Muito grave R S 

Grave S R 

Menor S ou R I 

Menor I S ou R 

R= Resistente; S = Sensível; I = Intermediário. 

 

3.2.7 Controle de qualidade 

De acordo com os critérios do CLSI (2005), foram utilizadas cepas 

controles de P. aeruginosa ATCC 27853 e E. coli  ATCC 25922, para todos 

os testes de sensibilidades realizados. 

 

3.2.8 Análise estatística 

O coeficiente de correlação (R2) para dois métodos aplicados na 

determinação da CIM para colistina e polimixina B foi estabelecido por uma 

análise de regressão linear. Valores de R2 superiores a 50% foram 

considerados como correlação forte entre os métodos. Valores entre 25 e 

50% evidenciaram correlação moderada e valores de R2 inferiores a 25%, 

uma correlação fraca entre as variáveis analisadas (Nicodemo et al., 2004). 

Para análise estatística dos resultados foi utilizado o programa GraphPad 

Prism, versão 2.01, GraphPad Software, Inc. (Munro, 1997). 
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3.3 Protocolo para caracterização molecular por PFGE  

A análise molecular foi feita pela técnica de eletroforese de campo 

pulsado, de acordo com os protocolos descritos por Kaufmann (1998) e 

Ridley (1998). 

 

3.3.1 Preparo da suspensão bacteriana 

As bactérias foram repicadas em meio ágar sangue de carneiro 5% 

(AS) e incubadas por 18 a 24h, em temperatura de 35°C ± 2oC. Três a cinco 

colônias foram transferidas para tubos contendo 3mL de caldo  e incubados 

a 35°C ± 2oC, overnight. Foram transferidos aos microtubos, previamente 

pesados e identificados, cerca de 2mL do caldo com crescimento bacteriano. 

Os microtubos foram centrifugados por 20 minutos a 11.000 rpm. O 

sobrenadante foi desprezado e, em seguida, o sedimento foi lavado três 

vezes com 1mL de solução fisiológica estéril. Após a última lavagem, o 

sobrenadante foi desprezado e o microtubo foi pesado em balança analítica. 

A massa bacteriana foi calculada e, em seguida, adicionou-se um volume 

adequado de solução de EDTA 25mM pH8,0, obtendo uma suspensão 

bacteriana de concentração final de 100µg/µL. 

 

3.3.2 Preparo dos blocos de agarose 

Os blocos de DNA foram obtidos pela mistura de 225µL de tampão 

TEN (Tris 100mM, pH7,5; EDTA 100mM; NaCl 150mM) acrescidos de 25µL 

da suspensão bacteriana com 250µL de agarose low melting (Bio-Rad) a 

2%, em tampão 0,5XTBE (Tris 0,089M; ácido bórico 0,089M; EDTA 0,002M). 
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Esta mistura foi colocada em moldes específicos (Bio-Rad) e refrigeradas 

(4oC) por 30 minutos. 

 

3.3.3 Etapa de extração do DNA bacteriano 

Os blocos de agarose foram removidos dos moldes e incubados em 

2mL de tampão EC (Tris 6mM, pH7,5; NaCl 1M; EDTA 0,01M; Sarcosil 

0,5%, Deoxicolato 0,2%) por 5 horas a 37°C, sob agitação suave. Após este 

período, o tampão foi retirado e foi acrescentado 2,0mL de tampão CHEF-TE 

(Tris 0,1M, pH7,5; EDTA 0,1M). Foi realizada uma lavagem com este último 

tampão e, em seguida, os blocos foram tratados overnight, a 50oC, com 

solução de concentração final de 1,0mg/mL de proteinase K (InVitrogen Life 

Technologies, Carlsbad, CA, 92008) em tampão ES (EDTA 0,4M, pH9,3; 

Sarcosil 1,0%). Após este período de incubação, os blocos foram lavados 

cinco vezes com 2,0mL de tampão CHEF-TE, em intervalos de uma hora 

sob leve agitação. Após a última lavagem, os blocos foram guardados a 4oC.  

 

3.3.4 Etapa de restrição enzimática 

Antes de realizar o tratamento enzimático, os blocos de agarose foram 

lavados cinco vezes com tampão DNS (Tris 0,1M, pH 8,0; Cloreto de 

magnésio 5mM), em intervalos de uma hora entre as lavagens. A restrição 

enzimática foi realizada com 5U de enzima de restrição SpeI (New England 

BioLabs, Inc., Beverly, Mass, USA) por amostra, num período de 

aproximadamente 15 horas, a uma temperatura de incubação de 37oC.  
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3.3.5 Preparo do gel 

Os blocos tratados foram aplicados em gel de agarose a 1% (em TBE 

0,5X). a eletroforese foi realizada no sistema CHEF-DRII (Bio-Rad, 

Richmond, CA, USA) e o tampão de corrida utilizado (2 litros de TBE0,5X) foi 

acrescido de 200µL de tiouréa 0,5M (Silbert et al., 2003). Os padrões de 

variação da corrente elétrica (switch time) foi estabelecido de acordo com o 

microorganismo estudado. Para P. aeruginosa, as condições de corrida 

foram de 5 a 90 segundos (switch time inicial-final), 6 V/cm (corrente elétrica) 

e período de corrida de 24 horas. Após a eletroforese, o gel foi corado com 

solução de brometo de etídio (1µg/mL) por 40 minutos, descorados em água 

destilada por mais 40 minutos e fotografados sob luz ultravioleta. 

  

3.3.6 Interpretação dos resultados 

Os perfis moleculares foram analisados visualmente, seguindo os 

critérios de Tenover et al. (1997) (Tabela 3). 

Para o estudo do polimorfismo das bandas geradas pela eletroforese 

de campo pulsado, a imagem digitalizada foi analisada pelo programa 

“GelWorks 1D Advanced – UVP”, versão 4.01 e “GelWorks 1D Database – 

UVP”, versão 1.12. Os perfis foram agrupados de acordo com os 

coeficientes de similaridade de Dice e Jaccard e demonstrados graficamente 

na forma de dendrograma. Os coeficientes empregados utilizam o número 

de bandas em comum e o número total de possíveis posições das bandas 

para calcular a porcentagem de similaridade entre os isolados (Kaufmann, 

1998).
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Tabela 3 – Critérios interpretativos para análise de tipagem molecular. 
Interpretação 

microbiológica 

baseada nos 

resultados de tipagem 

Número de 

diferenças genéticas 

comparadas com 

determinado isolado 

Número de fragmentos 

diferentes comparados 

ao padrão de 

determinado isolado  

Correlação 

epidemiológica 

Indistinguíveis 0 0 Isolado faz parte do surto 

Estreitamente 

relacionados 
1 2-3 Isolado provavelmente faz 

parte do surto 

Possivelmente 

relacionados 
2 4-6 Isolado possivelmente faz 

parte do surto 

Diferentes 3 ≥ 7 Isolado não faz parte do 

surto 
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4. Resultados 

 

4.1 Amostras bacterianas 

Foram isoladas 229 amostras de P. aeruginosa multirresistentes de 

pacientes com infecção de corrente sanguínea no período de janeiro de 

1998 a dezembro de 2003. No entanto, em virtude da viabilidade bacteriana, 

o presente estudo analisou 109 (47,6%) microorganismos de 93 pacientes, 

sendo que 51(47,2%) dos microorganismos foram isolados no ano de 2003 

(Quadro 1). 

Os quadros 2 e 3 representam a distribuição dos isolados de P. 

aeruginosa de acordo com ano de isolamento, unidades e clínicas de 

internação. 

Não houve isolamento de cepas multirresistentes a partir de amostras 

de pacientes internados em berçário e unidades de terapia intensiva (UTI) 

neonatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

 

Quadro 1 – Distribuição das 109 amostras bacterianas de P. aeruginosa de 

acordo com ano de isolamento. 
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Quadro 2 – Distribuição anual das

aeruginosa de acordo com unidades de
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Quadro 3 – Distribuição anual das 109 amostras bacterianas de P. 

aeruginosa multirresistentes nas clínicas de internação. 
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4.2 Perfil de sensibilidade 

  

4.2.1 Determinação da CIM pelo método de microdiluição 

Apenas dois isolados (1,7%) mostraram-se sensíveis (CIMs de 2,0 e 

4,0µg/mL) ao meropenem e resistentes ao imipenem (CIMs de 64,0 e 

32,0µg/mL, respectivamente) pelo método de microdiluição em caldo. Os 

resultados das CIMs obtidas para os diferentes antimicrobianos testados 

encontra-se no Anexo A. 

Os resultados obtidos evidenciam resistência à polimixina B (CIM igual 

a 8,0µg/mL) e sensibilidade à colistina (CIM igual a 0,5µg/mL) em apenas 

um isolado (0,9%) de P. aeruginosa multirresistente, mostrando que tanto a 

colistina (CIM50, 1,0µg/mL) como a polimixina B (CIM50, 0,5µg/mL) ainda são 

antimicrobianos altamente potentes contra estes microorganismos em nosso 

hospital (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Atividade antimicrobiana de 109 isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes. 

Agente antimicrobiano CIM50 CIM90 Intervalo % Susceptibilidade 

Imipenem 64,0 256,0 16,0 – 1024,0 0,0 

Meropenem 32,0 256,0 2,0 – 1024,0 1,8 

Colistina 1,0 1,0 <0,25 – 2,0 100,0 

Polimixina B 0,5 1,0 <0,25 – 8,0 99,1a

Aztreonam 64,0 128,0 1,0 - >128,0 7,4 

Ceftazidima 128,0 >128,0 <0,25 - >128,0 8,3 

Ciprofloxacina 32,0 64,0 <0,25 – 64,0 6,4b

Cefepime 32,0 128,0 <0,25 - >128,0 7,3 

Gentamicina > 128,0 >128,0 0,5 - >128,0 20,2 

Piperacilina/Tazobactam >128,0 >128,0 1,0 - >128,0 13,8 
a Apenas um isolado considerado resistente (valor de CIM = 4,0µg/mL) 
b Encontrados sete isolados sensíveis, onde dois apresentaram resistência aos outros 
antimicrobianos, exceto às polimixinas B e E. 
 

Em um total de 7 (6,4%) isolados, foi evidenciado um perfil de 

sensibilidade distinto, onde ciprofloxacina mostrou-se sensível enquanto os 

carbapenens foram resistentes (Tabela 5). Dois destes isolados foram 

resistentes a todos os antimicrobianos testados e os demais mostraram 

variações quanto à sensibilidade aos outros agentes. Não houve predomínio 

desses isolados em nenhuma unidade ou ano. 

A Tabela 6 mostra outro perfil de sensibilidade evidenciado neste 

estudo, onde os isolados apresentaram sensibilidade à piperacilina-

tazobactam e resistência ao imipenem. 
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Tabela 5 – Perfil de sensibilidade de isolados sensíveis à ciprofloxacina (CIM 
≤ 1,0 µg/mL). 

Agente antimicrobiano IS 1 IS 2 IS 3 IS4 IS 5 IS 6 IS 7 

Imipenem 64,0 16,0 32,0 32,0 64,0 32,0 64,0 

Meropenem 16,0 8,0 16,0 16,0 16,0 32,0 16,0 

Colistina 1,0 <0,25 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 

Polimixina B 1,0 <0,25 0,5 8,0 1,0 1,0 0,5 

Aztreonam 8,0 1,0 >128,0 16,0 8,0 16,0 >128,0

Ceftazidima 32,0 <0,25 >128,0 4,0 16,0 4,0 >128,0

Cefepime 32,0 0,5 64,0 8,0 16,0 8,0 64,0 

Gentamicina 3,20 0,5 4,0 1,0 32,0 0,5 4,0 

Piperacilina/Tazobactam 32,0 1,0 >128,0 16,0 >128,0 16,0 >128,0
IS: número do isolado; IS1 a IS5: pacientes de unidades Clínicas; IS6 e IS7: pacientes de 
unidades de terapia intensiva. 

 

Tabela 6 - Perfil de sensibilidade (CIM) de 109 isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes sensíveis à piperacilina-tazobactam (CIM ≤ 16,0 µg/mL).  

Agente  IS 1 IS 2 IS 3 IS4 IS 5 IS 6 IS7 IS 8 

Imipenem 16,0 64,0 64,0 64,0 128,0 32,0 32,0 128,0 

Meropenem 8,0 2,0 8,0 64,0 32,0 32,0 16,0 16,0 

Colistina <0,25 <0,25 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 

Polimixina B <0,25 <0,25 0,5 <0,25 0,5 1,0 8,0 0,5 

Aztreonam 1,0 4,0 8,0 32,0 16,0 16,0 16,0 32,0 

Ceftazidima <0,25 0,5 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Cefepime 0,5 <0,25 8,0 16,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Gentamicina 0,5 4,0 2,0 2,0 64,0 0,5 1,0 0,5 

Ciprofloxacina <0,25 8,0 8,0 16,0 32,0 <0,25 <0,25 32,0 
IS: número do isolado; IS1, IS2, IS3, IS5 e IS7: pacientes de unidades Clínicas; IS4, IS6 e 
IS8: pacientes de Unidades de Terapia Intensiva 
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Do total de 109 isolados, 11 (10,1%), obtidos a partir de 9 pacientes, 

apresentaram CIM de 2,0µg/mL para colistina. O uso de colistina foi avaliado 

entre estes pacientes e apenas 3 (33,3%) haviam recebido doses de 3 a 6 

milhões de unidades por dia, por um período de até 14 dias. Dentre estes 3 

pacientes, apenas um teve hemocultura positiva no terceiro dia de 

tratamento. Os outros dois pacientes tiveram seus isolados obtidos antes do 

tratamento com colistina parenteral. 

 

4.2.2 Comparação da CIM determinada pela microdiluição e Etest® 

O método de Etest® é um teste de fácil realização quando comparado 

aos procedimentos utilizados para determinação da CIM pelo método de 

microdiluição em caldo (Figura 5). No entanto, os resultados obtidos no 

presente estudo evidenciaram que as CIMs de colistina e polimixina B 

determinadas pelo método de Etest® são, em geral, maiores que as obtidas 

pela microdiluição em caldo (Tabelas 7 e 8). Dois isolados (1,8%) 

mostraram-se resistentes à colistina pelo método de Etest®, de acordo com 

os critérios anteriormente propostos (Gales et al., 2001), e sensíveis pela 

técnica de microdiluição, caracterizando assim um resultado falso resistente 

(erro grave). 
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Tabela 7 – Valores das CIMs para colistina obtidos por método de 
microdiluição em caldo e fitas de Etest® para 109 isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes. 

Etest® (µg/mL) 
 

Microdiluição 
(µg/mL) 

0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

<0,25 1 - 5 - 1 2 - 

0,5 - 2 6 16 8 - 1 

1,0 1 2 6 21 22 3 1 

2,0 1 2 3 5 - - - 

 

 

Tabela 8 – Valores das CIMs para polimixina B obtidos por método de 
microdiluição em caldo e fitas de Etest® para 109 isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes. 

Etest® (µg/mL) 
 

Microdiluição (µg/mL) 

0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

<0,25 1 - 1 4 6 8 3 

0,5 - - - 8 16 9 4 

1,0 - - 1 9 13 11 9 

2,0 - - - - 1 3 1 

4,0 - - - - - - - 

8,0 - - - - - - 1 
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Os resultados obtidos mostraram que, para alguns isolados, houve 

discordância entre os valores de CIM determinados por microdiluição em 

caldo e Etest® tanto para colistina como para polimixina B. Os tipos de erros 

obtidos neste estudo podem ser evidenciados no Anexo B. 

 

Tabela 9 – Categoria do tipo de erro para polimixina B e colistina de acordo 
com metodologias de Etest® e Microdiluição. 

Metodologias comparadas Etest® e Microdiluição 

 Tipo de erro 

Antimicrobiano     MG G M 

Polimixina B     - 17 (15,6%) - 

Colistina     - 02 (1,8%) - 

(MG = muito grave; G= grave; M= menor) 

  

A comparação dos resultados das CIMs para polimixina B mostrou que 

17 de 109 isolados (16,5%) foram sensíveis pela microdiluição em caldo 

(teste considerado padrão-ouro) e resistentes pelo Etest® e apenas um 

(0,9%) isolado evidenciou concordância entre os métodos, porém exibindo 

valores maiores de CIM pelo método da microdiluição (isolado 98; Anexo B). 

Do total de 109 isolados estudados, apenas um (0,9%) mostrou-se 

resistente para polimixina B pelos métodos de microdiluição e Etest® (CIM 

de 8,0 µg/mL e 4,0 µg/mL, respectivamente) e sensível por disco-difusão, 

confirmando resultados previamente descritos em outros estudos (Gales et 

al., 2001; Nicodemo et al., 2004). 
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A análise estatística realizada entre os dois métodos capazes de 

determinar a CIM (microdiluição e Etest®) evidenciou uma correlação fraca 

(R2 <25%) entre eles, tanto para colistina (Figura 3) como para polimixina B 

(Figura 4). 
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Figura 3 –  Regressão linear entre os testes de sensibilidade que 
determinam a CIM para colistina de isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes. 
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Figura 4 –  Regressão linear entre os testes de sensibilidade que 
determinam a CIM para polimixina B de isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes. 
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Diâmetro de inibição = 15mm 

Figura 5 – Leituras do halo de inibição (disco-difusão) e 

Etest®) para colistina.  

 

  CIM = 0,75µg/mL
 

CIM (método de 
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4.2.3 Comparação entre disco-difusão e microdiluição 

As figuras 6 e 7 representam os resultados de sensibilidade 

encontrados para 109 isolados de P. aeruginosa analisados por método 

qualitativo (difusão em agar) e quantitativo (microdiluição em caldo). Os tipos 

de erros obtidos para polimixina B e colistina conforme metodologia de 

disco-difusão e microdiluição estão representados na Tabela 10. 
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Figura 6 – Resultados comparativos entre CIM (microdiluição em caldo) e 
halos de inibição obtidos com discos de colistina 10µg. As linhas pontilhadas 
indicam os valores de corte propostos por Gales et al. (2001). 
 

 

Figura 7 –  Resultados comparativos entre CIM (microdiluição em caldo) e 
halos de inibição obtidos com discos de polimixina B 300U. As linhas 
pontilhadas indicam os valores de corte propostos por Gales et al. (2001). 
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Tabela 10 – Categoria do tipo de erro para polimixina B e colistina de acordo 
com as metodologias de disco-difusão e microdiluição. 

Metodologias comparadas Disco-Difusão e Microdiluição 

 Tipo de erro 

Antimicrobiano     MG G M 

Polimixina B     01 (0,9%) - 48 (44,0%) 

Colistina     - - 07 (6,4%) 

 

 

4.3 Controle de qualidade 

As cepas empregadas como controle de qualidade (CQ) dos testes 

realizados para caracterizar a resistência às polimixinas mostraram os 

mesmos resultados previamente descritos por Gales et al. (2001). Os 

demais antimicrobianos tiveram seus resultados de sensibilidade validados 

de acordo com os critérios estabelecidos pelo CLSI (2005). 

 

4.4 Tipagem molecular 

Todas as amostras de P. aeruginosa multirresistentes foram tipáveis 

pela técnica de eletroforese em campo pulsado.  

Do total de 109 isolados, 37 (33,9%) apresentaram um mesmo padrão 

molecular, denominado de padrão predominante ou padrão A, durante o 

período de estudo (Figura 8). Dos 72 (66,1%) padrões distintos ao padrão A, 

30 (41,7%) mostraram-se estreitamente relacionados ao padrão 

predominante e 27 (37,5%) foram classificados como distintos do padrão A 

pelos critérios propostos por Tenover et al. (1995). (Tabela 11) 
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A distribuição dos diversos padrões moleculares identificados por 

PFGE, nas diferentes unidades de internação durante os anos de 1998 a 

2002, está representada na Figura 9. 

Entre as 51 amostras de P. aeruginosa, isoladas no ano de 2003, a 

técnica de PFGE identificou 36 padrões moleculares diferentes, 

evidenciando a presença de um padrão predominante em 11 (21,6%) 

isolados (Tabela 12). Os perfis moleculares evidenciados no ano de 2003 

podem ser visualizados na Figura 10. 

A análise do polimorfismo das bandas geradas pela PFGE está 

representada graficamente pelo dendrograma (Figura 11). De acordo com 

esta análise, observou-se a presença de 7 grupos de isolados, sendo um 

deles representado pelo padrão A e isolados estreitamente relacionados a 

ele.  Não houve predomínio de genótipos entre estes grupos, quando 

comparados em relação as unidades e data de coleta das amostras (Anexo 

C).  

O polimorfismo das bandas determinado visualmente mostrou algumas 

diferenças quando comparado ao analisado pelo dendrograma. Do total de 

51 padrões moleculares observados por PFGE, no ano de 2003, apenas 42 

foram submetidos à análise por similaridade, pois 9 foram considerados 

como idênticos ao padrão A. Dos 42 padrões moleculares analisados pelo 

coeficiente de similaridade, apenas 3 (7,1%) isolados foram categorizados 

como diferentes pela análise visual e  como estreitamente relacionados pelo 

dendrograma. 
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Foram analisados, por PFGE, diferentes isolados obtidos a partir do 

mesmo paciente. Do total de 27 isolados de P. aeruginosa multirresistentes 

obtidos a partir de 11 pacientes, nenhum paciente apresentou diferentes 

padrões moleculares entre os isolados estudados (Figura 12). Destes 11 

pacientes, 8 (72,7%) estavam em uso de colistina parenteral no momento da 

coleta. Vinte isolados (20/109; 18,4%) destes 8 pacientes foram analisados 

genotipicamente, não evidenciando diferenças entre os padrões definidos.  
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   1    2    3    4    5    6     7    8    9   10   11  12  13  14   15  16  17  18   19   20  21   22  23  24   25  26  27  28 

Figura 8 – Padrão molecular predominante (padrão A) encontrado em 
isolados de P. aeruginosa multirresistentes dos anos de 1998 a 2002. 
Colunas 1 e 16: peso molecular 50 a 1000kb (New England, BioLabs); 
Colunas 2 a 8: isolados em 1998; Coluna 9: isolado em 1999; Coluna 10: 
isolado em 2000; Colunas 11 a 15 e 17 a 20: isolados em 2001; Colunas 21 
e 22: isolados em 2002;Colunas 23 a 28: isolados em 2003.  
 

 

Tabela 11 – Análise molecular de 109 isolados de P. aeruginosa 
multirresistentes, realizada de acordo com critérios propostos por Tenover et 
al. (1995). 

Padrão Molecular Número de isolados 

Padrão A 37 (33,9%) 

Estreitamente relacionados 30 (27,5%) 

Possivelmente relacionados 15 (13,8%) 

Diferentes 27 (24,8%) 
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   1      2      3      4       5       6       7       8       9    10     11     12    13     14     15     16      17    18 

Figura 9 –  Padrões moleculares encontrados em isolados dos anos de 1998 
a 2002. Coluna 1: peso molecular 50 a 1000kb (New England, BioLabs); 
Colunas 2 a 6: isolados 1998; Colunas 7 a 9: isolados 1999; Colunas 10 a 
13: isolados 2000; Colunas 14 a 16: isolados 2001; Colunas 17 e 18: 
isolados 2002; Colunas 3, 4, 6, 7, 13 e 14: padrão A. 
 

 

Tabela 12- Distribuição dos 51 padrões moleculares identificados de acordo 
com os critérios de Tenover et al. (1997), no ano de 2003. 

Padrão Molecular Número de isolados 

Padrão A 11 (21,6%) 

Estreitamente relacionadosa 10 (19,6%) 

Possivelmente relacionados 08 (15,7%) 

Diferentesb 22 (43,1%) 
a Dois isolados com mesmo padrão molecular 
b Quatro isolados com mesmo padrão molecular 
 

 

 

 

 



 

 

Figura 10 –  Padrões moleculares encontrados em isolados de P. aeruginosa multirresistentes do ano de 2003. PM (peso 
molecular de 50 a 1000kb (New England, BioLabs). Dados adicionais sobre cada isolado podem ser encontrados no anexo 1. 
 

 



 
Padrão A 

 

Figura 11 – Representação gráfica da matriz de similaridade de Dice do 
perfil de bandas obtido a partir da técnica de PFGE com a utilização de 
enzima de restrição SpeI para digestão de DNA genômico de cepas de P. 
aeruginosa. 
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   1    2    3    4     5    6    7    8    9   10  11   12  13  14   15  16  17  18  19  20   21  22  23   24  25   26   27 

 

Figura 12 –  Padrões moleculares identificados por PFGE. Isolados de 10 
pacientes obtidos de hemoculturas coletadas em diferentes datas. Coluna 1, 
15 e 27: peso molecular 50 a 1000kb (New England, BioLabs); Colunas 2 e 
3: paciente 1 (sem uso prévio de colistina); Colunas 4 e 5: paciente 2; 
Colunas 6 e 7: paciente 3; Colunas 8 e 9: paciente 4; Colunas 10 a 12: 
paciente 5 (sem uso prévio de colistina); Colunas 13 e 14: paciente 6 (sem 
uso prévio de colistina); Colunas 16 a 18: paciente 7; Colunas 19 e 20: 
paciente 8 (isolados com padrão molecular estreitamente relacionados); 
Colunas 21 a 23: paciente 9; Colunas 24 a 26: paciente 10. 
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4.5     Comparação entre perfil de sensibilidade e análise molecular 

A Tabela 13 sumariza os resultados fenotípicos encontrados entre os 

isolados caracterizados como pertencentes ao padrão A. 

 

Tabela 13 – Perfil de sensibilidade dos 37 isolados pertencentes ao padrão A. 

Agente CIM50 CIM90 Intervalo  % Sensibilidade 

Imipenem 64,0 64,0 16,0 – 128,0 0,0 

Meropenem 32,0 64,0 16,0 – 64,0  0,0 

Colistina 1,0 1,0 <0,25 – 2,0 100,0 

Polimixina B 1,0 1,0 <0,25 – 2,0 100,0 

Aztreonama 64,0 128,0 16,0 - 128,0 0,0 

Ceftazidima 128,0 128,0 4,0 - >128,0 9,7 

Ciprofloxacina 32,0 64,0 0,5 – 64,0 0,0 

Cefepimab 32,0 32,0 8,0 – 32,0 9,7 

Piperacilina/Tazobactam >128,0 >128,0 16,0 - >128,0 9,7 

a 1 isolado foi caracterizado como intermediário e 30 foram resistentes 
b 5 isolados foram caracterizados como intermediários e 23 resistentes 
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5 Discussão 

 

Os bacilos Gram-negativos, principalmente a Pseudomonas 

aeruginosa, representam uma importante causa de infecções em pacientes 

hospitalizados e são conhecidos como um grupo de microorganismos 

altamente resistentes aos antimicrobianos. Devido ao aumento da 

prevalência e da disseminação destas bactérias, amplamente observada no 

ambiente hospitalar, estudos de resistência e de tipagem molecular 

ganharam muita importância nos últimos anos (Pfaller et al., 2001; Jones et 

al., 2003). 

Um estudo de tendência realizado no Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), no período de 1998 a 2003, que avaliou 1.121 episódios de 

infecção de corrente sanguínea em unidades de terapia, demonstrou que P. 

aeruginosa era o quarto agente de infecção de corrente sanguínea e que 

53% dos isolados de P. aeruginosa eram resistentes ao imipenem (Girão et 

al., 2004). Este mesmo estudo evidenciou um aumento de infecção de 

corrente sanguínea causada por microorganismos Gram-negativos (p=0,04), 

devido especificamente ao aumento de infecções causadas por A. 

baumannii, e demonstrou também que não houve aumento da incidência de 

infecção de corrente sanguínea causada por P. aeruginosa no período 

estudado e tampouco da sua resistência ao imipenem (Girão et al., 2004). 

Os isolados avaliados por Girão et al. (2004) eram predominantemente de 

unidades clínicas e de terapia intensiva.  
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Em estudo realizado por Martins et al. (2004), a taxa de infecção de 

corrente sanguínea por microorganismos Gram-negativos multirresistentes 

foi avaliada após a implantação de medidas de controle em unidades de 

terapia intensiva. O uso de medidas de intervenção mostrou-se eficaz na 

redução do número de infecções nestas unidades (p<0,001), evidenciando 

assim a importância das medidas de controle na prevenção de infecções 

hospitalares. 

Dados do National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) de 2003 

demonstram que, de 52 unidades de terapia intensiva de hospitais 

americanos onde foram testados 14.051 isolados de P. aeruginosa, 90% das 

unidades apresentaram 20% de resistência ao imipenem, resultado este 

bem abaixo da resistência encontrada nas unidades de terapia intensiva do 

Hospital das Clínicas em estudo realizado por Girão et al., em 2004 (NNIS, 

2003). 

A pressão seletiva devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos e 

as hospitalizações prolongadas, dentre outros fatores, contribuem para a 

emergência de microorganismos multirresistentes. O aumento das infecções 

causadas por estes microorganismos proporcionou o uso das polimixinas via 

intravenosa associada à necessidade de aperfeiçoar os métodos de 

avaliação de resistência in vitro à polimixina B e colistina.  

A atividade antimicrobiana das polimixinas para isolados de P. 

aeruginosa multirresistentes é bem conhecida na prática médica. No 

entanto, poucos estudos têm sido publicados sobre a avaliação in vitro do 

perfil de sensibilidade às polimixinas para estes isolados, o que dificulta a 
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realização de uma correlação clinico-laboratorial para microorganismos 

multirresistentes. 

Em 1970, o NCCLS determinou os limites de corte de sensibilidade 

para a polimixina B e colistina (NCCLS, 1979). Entretanto, com a introdução 

de aminoglicosídeos e β-lactâmicos de amplo espectro para o tratamento de 

infecções por Gram-negativos, o uso das polimixinas tornou-se incomum e 

praticamente restrito a uso tópico. Assim, o NCCLS optou por excluir os 

critérios interpretativos para as polimixinas do documento. Atualmente, o 

CLSI padronizou critérios interpretativos para polimixina B e colistina 

somente por métodos de microdiluição em caldo e diluição em ágar. 

No entanto, o CLSI determina que a atividade antimicrobiana da 

polimixina B pode predizer a susceptibilidade da colistina (CLSI, 2005). 

Neste estudo, evidenciamos a ocorrência de apenas um isolado (0,9%) 

resistente à polimixina B e sensível a colistina. É possível que os 

mecanismos de resistência envolvidos em diferentes fenótipos sejam 

realmente distintos, permitindo assim a existência de diversos perfis de 

sensibilidade mesmo entre isolados multirresistentes. 

De acordo com os resultados das CIMs determinadas neste estudo, a 

maioria dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes ainda permanece 

susceptível a ação das polimixinas, principalmente para colistina. Apenas um 

isolado apresentou resistência à polimixina B pelo método de microdiluição 

em caldo (CIM 8,0µg/mL) e Etest® (CIM 4,0µg/mL). 

Estudos mais recentes mostram a emergência de resistência à 

polimixina B em isolados de P. aeruginosa multirresistentes (Bratu et al., 
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2005; Landman et al., 2005). Bratu et al. (2005), demonstraram que, de um 

total de 691 isolados de P. aeruginosa multirresistentes, obtidos de 15 

hospitais nova-iorquinos (EUA), num período de 3 meses no ano de 2001, 

nenhum isolado apresentou resistência à polimixina B (CIM < 4,0 µg/mL). 

Landman et al. (2005), analisaram um total de 527 isolados em 11 hospitais 

americanos (NY, EUA), num período de 3 meses em 2003, e evidenciaram a 

emergência de 25 (5,0%) isolados com susceptibilidade reduzida à 

polimixina B (CIM > 2,0µg/mL). Estes dados mostram que isolados de P. 

aeruginosa raramente desenvolvem resistência às polimixinas. 

A determinação de CIM pelo método de Etest® é uma técnica de fácil 

execução, porém os resultados obtidos não foram aparentemente 

concordantes com os valores determinados pela microdiluição em caldo. 

Nicodemo et al. (2004) demonstraram que há discordância entre os 

resultados de sensibilidade para polimixina B e colistina, quando 70 isolados 

de Stenotrophomonas maltophilia foram analisados por diferentes 

metodologias. Neste estudo, 78,8% e 77,3% dos isolados foram 

considerados sensíveis para a polimixina B e 80,0% e 75,7% para a colistina 

pelos métodos de Etest® e diluição em agar, respectivamente. Os isolados 

com CIM de 4,0µg/mL para polimixina B e colistina explicaram a existência 

de erros (erros muito graves, erros graves e erros menores) na interpretação 

dos testes de sensibilidade. No entanto, este mesmo estudo demonstrou que 

existe uma concordância de 96,7% e 89,4% entre os resultados obtidos pelo 

método de Etest® e diluição em agar para colistina e polimixina B, 

respectivamente. Entretanto, o presente estudo, evidenciou uma fraca 
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correlação entre os métodos de Etest® e microdiluição em caldo tanto para 

colistina (R2 0,011) como para polimixina B (R2 0,044).  

De acordo com os resultados evidenciados neste estudo, o método de 

Etest® poderia ser útil na triagem de resistência bacteriana à colistina (1,8% 

de erros graves), pois os percentuais de erros estão concordantes com o 

limite estabelecido pelo FDA (Food and Drug Administration). Entretanto, 

este método não mostrou-se eficiente para polimixina B devido à elevada 

quantidade de erros graves (15,6%) observados. 

Em virtude da escassez de publicações anteriores, salientamos a 

necessidade de outros estudos para avaliar melhor a aplicabilidade da 

metodologia de Etest® na determinação do perfil de sensibilidade para as 

polimixinas. 

Os testes de sensibilidade aplicados neste estudo permitiram 

evidenciar que resultados mais fidedignos para avaliar o perfil de 

susceptibilidade às polimixinas podem ser obtidos pela técnica de 

microdiluição em caldo. Hogardt et al. (2004) demonstraram que o método 

da microdiluição em caldo pode ser considerado uma técnica válida, rápida e 

de baixo custo na determinação da CIM. Este estudo mostrou que os valores 

das CIMs para colistina e polimixina B de isolados de P. aeruginosa obtidos 

pelo método de microdiluição em caldo foram inferiores aos obtidos pelo 

método de diluição em ágar. 

No entanto, os critérios interpretativos para determinação da CIM ainda 

não são aplicados uniformemente entre as comunidades científicas. Os 

limites de sensibilidade para as polimixinas propostos pela BSAC (British 
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Society for Antimicrobial Chemotherapy) definem como sensíveis os isolados 

com CIM ≤ 4,0µg/mL e resistentes com CIM ≥ 8,0µg/mL. Para a Société 

Française de Microbiologie (FSM) os limites recomendados para isolados 

determinados como sensíveis abrangem CIMs ≤ 2,0µg/mL e aqueles 

categorizados como resistentes, CIMs > 2,0µg/mL. O documento M100-S15 

do CLSI (2005), recomenda critérios distintos dos anteriormente descritos 

(sensível para CIM ≤ 2,0µg/mL e resistente para CIMs ≥ 4,0 µg/mL), e, por 

tratar-se de um documento amplamente seguido na rotina dos laboratórios 

brasileiros, optamos por utilizá-lo neste estudo. 

Em relação à avaliação comparativa dos resultados discordantes entre 

os métodos de microdiluição em caldo e disco-difusão, foi possível verificar a 

ocorrência de erros muito graves (0,9%) e erros menores (44,0%) para 

polimixina B. Para colistina foram observados apenas erros menores (6,4%). 

Embora os percentuais de erros estejam acima do limite permitido pelo FDA, 

talvez o método de disco-difusão possa ser utilizado como um método de 

triagem da resistência a colistina. Estudos mais minuciosos deverão ser 

realizados com o intuito de determinar a aplicabilidade desta metodologia na 

rotina laboratorial.  resultado do disco difusão deve ser sempre confirmado 

com a determinação da CIM por um método de diluição.   

Estudo realizado por Gales et al. (2001) evidenciou baixa difusão em 

ágar da polimixina B e colistina pelo método de difusão de disco, detectando 

falsa sensibilidade (erros muito graves) em 5% de 200 isolados de bacilos 

Gram-negativos. Este mesmo estudo sugere que a metodologia de disco-

difusão para esta classe de antimicrobianos deve ser confirmada pela 
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determinação da CIM, por diluição em ágar ou microdiluição em caldo, 

principalmente para isolados de infecções sistêmicas.  

Em estudo realizado por Nicodemo et al. (2004), foi evidenciado uma 

fraca correlação entre os métodos de disco-difusão e diluição em ágar para 

polimixinas com freqüência de 18,1% e 22,7% de resultados falso-

resistentes para polimixina B e colistina, respectivamente, em 70 isolados de 

Stenotrophomonas maltophilia.  

O baixo percentual de resistência a polimixina B e a ausência de 

isolado resistente a colistina em um período de seis anos, evidenciados no 

presente estudo, é surpreendente, uma vez que o aparecimento da 

resistência bacteriana está associada à pressão seletiva por 

antimicrobianos. 

Um dos objetivos deste estudo foi avaliar o perfil de sensibilidade de 

isolados multirresistentes em pacientes que haviam utilizado colistina via 

intravenosa. Nossos resultados mostraram que não houve resistência à 

colistina, mesmo após sua introdução, em 1993, na prática clínica de nosso 

hospital. A incidência de isolados com CIM de 2,0µg/mL para colistina em 

pacientes com uso prévio deste antimicrobiano, também indica uma possível 

emergência de resistência bacteriana no futuro.  

Os resultados deste estudo mostraram que 20 isolados em momentos 

diferentes, com intervalo de 1 a 57 dias, a partir de 8 pacientes com infecção 

de corrente sanguínea, não apresentaram resistência à colistina mesmo 

após o uso terapêutico deste antimicrobiano. Este resultado mostrou-se 

muito interessante, em virtude da ampla utilização deste antimicrobiano no 
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tratamento de infecções causadas por microorganismos multirresistentes em 

nosso hospital. 

No presente estudo, foi observado também que a resistência ao 

imipenem, determinada pelo método de microdiluição em caldo, foi bastante 

similar ao meropenem. Apenas 2 (1,8%) isolados foram resistentes ao 

meropenem e 5 (4,6%) apresentaram resistência intermediária a este 

antimicrobiano, sendo que todos foram resistentes ao imipenem. 

Uma das limitações do presente estudo foi a perda de isolados 

multirresistentes, devido à inviabilidade de alguns microorganismos, 

principalmente aqueles isolados em anos anteriores (1998 a 2002), 

dificultando assim uma análise mais minuciosa do perfil de sensibilidade 

destes isolados ao longo do período de estudo. 

 Sete isolados P. aeruginosa apresentaram um perfil de sensibilidade 

diferente, sendo sensíveis a ciprofloxacina. Estes isolados foram 

identificados com freqüência de 71% no ano de 2003, não havendo, 

entretanto,  predomínio destes isolados em nenhuma unidade de internação. 

Estes isolados também apresentaram diferentes padrões moleculares, não 

demonstrando assim ser um único cluster com este perfil de sensibilidade. 

Estudos realizados por Sahm et al., em 2001, relataram a presença deste 

mesmo fenótipo em 23 (34,3%) isolados de P. aeruginosa resistentes ao 

imipenem. Este perfil diferente de sensibilidade à ciprofloxacina pode ser 

decorrente da produção de carbapenemases, já que tanto a alteração da 

permeabilidade da membrana externa das P. aeruginosa quanto a alteração 
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da bomba de efluxo podem levar a resistência cruzada com ciprofloxacina 

(Livermore, 2002). 

A análise molecular dos isolados evidenciou a presença de um padrão 

predominante durante o período de estudo (1998 a 2003), determinado 

como padrão A, indicando assim a possível existência de um genótipo 

multirresistente em nosso hospital. Em estudo realizado por Pellegrino et al. 

(2002), também foi caracterizada a presença de um genótipo predominante, 

denominado genótipo A, em 27% de 63 isolados obtidos de quatro hospitais 

privados do estado do Rio de Janeiro.  

  Isolados de um mesmo paciente identificados em diferentes 

momentos (totalizando 8 pacientes) apresentaram, sempre quando 

comparados entre si o mesmo padrão molecular, demonstrando assim que 

aparentemente o paciente permanecia infectado com a mesma cepa 

bacteriana.    

A análise molecular pelo dendrograma, utilizando o coeficiente de 

similaridade de Dice, no ano de 2003, confirmou a presença de um padrão 

molecular predominante (11/51; 21,6%) e a presença de 2 grupos de 

isolados estreitamente relacionados, 4 grupos possivelmente relacionados e 

um grupo distinto ao padrão A. Estes resultados são similares àqueles 

determinados pela análise visual baseada nos critérios propostos por 

Tenover et al. (2005). 

Não houve um predomínio dos isolados em nenhuma unidade e 

período específicos, durante o ano de 2003. Este dado nos permite concluir 

que não houve um surto hospitalar durante este período. 
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A tipagem molecular vem sendo amplamente utilizada como ferramenta 

importante para auxiliar o entendimento e controle das infecções 

nosocomiais. Os resultados deste estudo mostraram que a presença de 7 

grupos de isolados multirresistentes pode ser facilmente identificada por 

PFGE e que um maior conhecimento da distribuição genotípica destes 

microorganismos pode favorecer um melhor entendimento da disseminação 

da resistência bacteriana aos antimicrobianos utilizados na prática médica. 

A possível existência de um genótipo predominante enfatiza a 

importância de medidas de intervenção que diminuam a infecção cruzada 

como isolamento de contato, melhor adequação da área física das unidades 

de terapia intensiva e maior aderência às medidas básicas de controle de 

infecção hospitalar como higiene das mãos.  

Assim sendo, estudos futuros que correlacionem melhor a resistência in 

vitro e in vivo, bem como as mediadas de controle na disseminação de 

microorganismos multirresistentes, serão de grande valia na evolução 

epidemiológica das infecções hospitalares. 
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6 Conclusões 

 

Não houve presença de isolados resistentes para colistina pelo método de 

microdiluição, entretanto foram encontrados 0,9% de isolados resistentes 

para polimixina B.  

 

Houve uma fraca correlação entre os métodos de microdiluição e Etest para 

colistina e polimixina B, evidenciada pela quantidade de erros graves 

(15,6%) para polimixina B e (1,8%) para colistina. 

 

O método de Etest não deve ser empregado para determinar o perfil de 

sensibilidade para a polimixina B. 

 

O método de disco-difusão não mostrou ser útil na determinação do perfil de 

sensibilidade às polimixinas de isolados multirresistentes, apresentando 

erros muitos graves (0,9%) para polimixina B e erros menores para colistina. 

 

Aparentemente os métodos de difusão utilizados, Etest e disco-difusão, 

demonstraram melhores resultados para colistina do que para polimixina B, 

podendo ser talvez utilizados como métodos de triagem da resistência à 

colistina. 

 

Isolados pertencentes ao padrão molecular predominante foram identificados 

em todos os anos avaliados no estudo. 
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De acordo com a análise molecular, realizada pelo dendrograma dos 

isolados obtidos no ano de 2003, foi caracterizada a presença de sete 

grupos de isolados de P. aeruginosa multirresistentes, evidenciando um 

grupo distinto, dois grupos estreitamente relacionados e quatro grupos 

possivelmente relacionados geneticamente ao padrão molecular 

predominante. 

 

Os pacientes que receberam colistina parenteral não apresentaram isolados 

resistentes. Pacientes com mais de um isolado, em momentos diferentes, 

não apresentaram resistência às polimixinas e nem alteração genotípica dos 

isolados. 

 

 

 

 



 

 Anexo A – Perfil de sensibilidade dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

N No LIM CIM IM CIM ME CIM CO CIM PB Etest CO Etest PB CIM ATM CIM CAZ CIM CIP CIM CPM CIM P/T CIM GEN 

1              4 512,0 512,0 1,0 1,0 1,00 3,00 16,0 >128,0 64,0 128,0 >128,0 >128,0

2              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

5 1024,0 512,0 1,0 1,0 2,00 2,00 16,0 >128,0 32,0 128,0 >128,0 >128,0

3 6 64,0 32,0 1,0 1,0 1,00 3,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 32,0

4 7 64,0 32,0 2,0 1,0 1,00 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

5 8 64,0 32,0 2,0 1,0 1,50 2,00 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

6 9 32,0 8,0 1,0 1,0 2,00 2,00 >128,0 >128,0 16,0 32,0 64,0 >128,0

7 10 64,0 16,0 1,0 1,0 2,00 3,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

8 11 64,0 16,0 1,0 1,0 0,50 2,00 64,0 8,0 16,0 64,0 64,0 >128,0

9 12 64,0 64,0 1,0 1,0 0,75 1,50 128,0 16,0 32,0 64,0 128,0 >128,0

10 13 64,0 16,0 1,0 1,0 0,75 3,00 128,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

11 14 64,0 32,0 1,0 1,0 2,00 3,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

12 15 64,0 32,0 1,0 1,0 1,00 3,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

13 16 64,0 16,0 1,0 1,0 3,00 1,50 32,0 64,0 32,0 16,0 >128,0 >128,0

14 18 64,0 32,0 1,0 1,0 2,00 2,00 128,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

15 21 512,0 512,0 1,0 1,0 2,00 2,00 16,0 >128,0 32,0 128,0 >128,0 >128,0

16 23 32,0 16,0 1,0 1,0 2,00 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

“continuação” 
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Anexo A – Perfil de sensibilidade dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

N No LIM CIM IM CIM ME CIM CO CIM PB Etest CO Etest PB CIM ATM CIM CAZ CIM CIP CIM CPM CIM P/T CIM GEN 

17              24 512,0 512,0 1,0 1,0 2,00 1,00 32,0 >128,0 32,0 128,0 >128,0 >128,0

18              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

25 32,0 16,0 1,0 1,0 2,00 1,50 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

19 26 32,0 32,0 1,0 1,0 3,00 1,50 64,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

20 27 32,0 32,0 1,0 1,0 2,00 1,50 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

21 28 64,0 32,0 1,0 1,0 1,50 2,00 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

22 29 64,0 16,0 1,0 1,0 1,50 1,50 32,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 32,0

23 30 64,0 16,0 1,0 1,0 1,00 4,00 8,0 32,0 <0,25 32,0 32,0 32,0

24 31 64,0 32,0 1,0 1,0 2,00 3,00 64,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

25 32 64,0 16,0 2,0 2,0 1,50 2,00 32,0 64,0 32,0 16,0 >128,0 >128,0

26 33 64,0 32,0 1,0 1,0 1,50 2,00 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

27 34 64,0 16,0 1,0 1,0 1,00 4,00 32,0 32,0 64,0 32,0 128,0 16,0

28 35 64,0 256,0 2,0 2,0 1,00 3,00 32,0 32,0 64,0 32,0 64,0 8,0

29 36 64,0 256,0 2,0 2,0 1,00 3,00 32,0 32,0 64,0 32,0 64,0 8,0

30 37 64,0 256,0 2,0 2,0 0,75 4,00 32,0 32,0 64,0 32,0 64,0 8,0

31 38 64,0 256,0 2,0 1,0 1,50 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

32 39 64,0 32,0 2,0 1,0 0,50 2,00 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

33 40 64,0 32,0 1,0 0,5 2,00 3,00 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

34 41 64,0 32,0 0,5 <0,25 2,00 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

35 42 64,0 32,0 0,5 0,5 1,00 2,00 128,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

“continuação” 
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Anexo A – Perfil de sensibilidade dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

N No LIM CIM IM CIM ME CIM CO CIM PB Etest CO Etest PB CIM ATM CIM CAZ CIM CIP CIM CPM CIM P/T CIM GEN 

36              43 64,0 64,0 <0,25 <0,25 2,00 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

37              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

44 64,0 32,0 0,5 0,5 1,50 2,00 >128,0 >128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

38 45 64,0 16,0 0,5 0,5 2,00 4,00 >128,0 >128,0 1,0 64,0 >128,0 4,0

39 46 64,0 32,0 0,5 0,5 1,50 3,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

40 47 64,0 32,0 0,5 0,5 1,00 4,00 128,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

41 49 32,0 16,0 <0,25 <0,25 1,00 3,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 2,0

42 50 32,0 32,0 0,5 0,5 1,50 3,00 64,0 32,0 32,0 32,0 128,0 16,0

43 51 32,0 32,0 0,5 0,5 2,00 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 1,0

44 52 32,0 32,0 0,5 0,5 1,50 1,50 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

45 53 512,0 1024,0 1,0 1,0 1,50 1,50 64,0 64,0 32,0 32,0 128,0 >128,0

46 54 32,0 16,0 0,5 0,5 0,75 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

47 55 32,0 16,0 0,5 0,5 1,00 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

48 56 32,0 16,0 0,5 0,5 2,00 2,00 128,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

49 57 32,0 16,0 0,5 0,5 1,50 2,00 64,0 128,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

50 58 64,0 64,0 0,5 0,5 1,50 3,00 128,0 64,0 16,0 16,0 128,0 >128,0

51 59 64,0 64,0 1,0 0,5 1,50 2,00 128,0 128,0 64,0 32,0 >128,0 >128,0

52 60 64,0 64,0 0,5 0,5 1,50 1,50 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

53 61 64,0 64,0 1,0 0,5 1,50 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

54 62 64,0 64,0 <0,25 <0,25 1,00 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

“continuação” 
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Anexo A – Perfil de sensibilidade dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

N No LIM CIM IM CIM ME CIM CO CIM PB Etest CO Etest PB CIM ATM CIM CAZ CIM CIP CIM CPM CIM P/T CIM GEN 

55              63 64,0 32,0 0,5 0,5 1,50 3,00 >128,0 >128,0 4,0 64,0 >128,0 >128,0

56              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

64 64,0 64,0 1,0 1,0 1,50 1,50 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0 >128,0

57 65 512,0 256,0 1,0 0,5 1,50 3,00 64,0 >128,0 32,0 128,0 128,0 >128,0

58 67 32,0 64,0 0,5 0,5 1,50 3,00 64,0 64,0 32,0 32,0 128,0 8,0

59 82 16,0 8,0 <0,25 <0,25 3,00 4,00 1,0 <0,25 <0,25 0,5 1,0 0,5

60 83 32,0 64,0 0,5 <0,25 2,00 3,00 64,0 64,0 32,0 16,0 >128,0 >128,0

61 88 256,0 256,0 1,0 <0,25 1,50 3,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

62 89 512,0 512,0 0,5 <0,25 2,00 4,00 16,0 >128,0 32,0 128,0 >128,0 >128,0

63 91 16,0 16,0 0,5 <0,25 4,00 3,00 64,0 16,0 16,0 16,0 >128,0 >128,0

64 92 32,0 32,0 0,5 <0,25 1,00 1,50 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

65 93 64,0 16,0 1,0 <0,25 2,00 3,00 32,0 32,0 32,0 16,0 128,0 1,0

66 94 64,0 32,0 1,0 <0,25 1,50 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 128,0 >128,0

67 96 32,0 32,0 0,5 <0,25 0,75 1,50 64,0 >128,0 32,0 16,0 >128,0 >128,0

68 97 32,0 32,0 1,0 <0,25 1,00 3,00 32,0 32,0 32,0 16,0 >128,0 0,5

69 99 32,0 16,0 1,0 <0,25 1,50 2,00 32,0 64,0 32,0 32,0 128,0 >128,0

70 101 256,0 256,0 1,0 <0,25 2,00 2,00 16,0 >128,0 32,0 128,0 128,0 >128,0

71 102 32,0 32,0 1,0 0,5 1,50 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

72 103 64,0 16,0 2,0 1,0 1,50 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

73 104 64,0 16,0 1,0 1,0 2,00 4,00 8,0 16,0 0,5 16,0 >128,0 32,0

“continuação” 
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Anexo A – Perfil de sensibilidade dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

N No LIM CIM IM CIM ME CIM CO CIM PB Etest CO Etest PB CIM ATM CIM CAZ CIM CIP CIM CPM CIM P/T CIM GEN 

74              112 128,0 128,0 0,5 0,5 1,00 1,50 >128,0 >128,0 32,0 64,0 >128,0 32,0

75              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

117 64,0 32,0 1,0 1,0 2,00 3,00 128,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

76 119 64,0 8,0 0,5 0,5 1,00 1,50 8,0 2,0 8,0 8,0 4,0 2,0

77 121 32,0 8,0 1,0 1,0 3,00 3,00 >128,0 >128,0 16,0 32,0 >128,0 1,0

78 125 64,0 8,0 0,5 0,5 1,50 1,50 >128,0 128,0 8,0 128,0 >128,0 2,0

79 126 512,0 256,0 1,0 1,0 4,00 4,00 16,0 >128,0 32,0 128,0 128,0 >128,0

80 131 32,0 16,0 1,0 0,5 1,50 1,50 >128,0 >128,0 <0,25 64,0 >128,0 4,0

81 132 64,0 128,0 1,0 1,0 1,50 1,50 16,0 >128,0 32,0 128,0 >128,0 32,0

82 134 64,0 128,0 1,0 1,0 1,50 4,00 128,0 >128,0 32,0 64,0 >128,0 >128,0

83 141 64,0 2,0 <0,25 <0,25 1,00 1,50 4,0 0,5 8,0 <0,25 1,0 4,0

84 156 64,0 64,0 1,0 <0,25 2,00 4,00 32,0 4,0 16,0 16,0 16,0 2,0

85 157 512,0 512,0 0,5 <0,25 1,50 3,00 16,0 >128,0 32,0 128,0 128,0 >128,0

86 159 128,0 16,0 1,0 0,5 1,50 2,00 32,0 >128,0 16,0 128,0 >128,0 >128,0

87 160 64,0 64,0 0,5 2,0 1,50 3,00 32,0 32,0 16,0 16,0 128,0 1,0

88 161 64,0 32,0 0,5 0,5 1,50 2,00 64,0 32,0 16,0 16,0 >128,0 >128,0

89 162 32,0 64,0 <0,25 0,5 1,00 2,00 64,0 32,0 16,0 16,0 >128,0 >128,0

90 163 64,0 64,0 0,5 0,5 1,50 1,50 32,0 4,0 64,0 8,0 64,0 >128,0

91 164 64,0 64,0 <0,25 <0,25 0,50 1,00 >128,0 >128,0 16,0 32,0 >128,0 0,5

92 166 32,0 64,0 <0,25 <0,25 1,00 3,00 >128,0 2,0 64,0 16,0 >128,0 16,0

“continuação” 
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Anexo A – Perfil de sensibilidade dos isolados de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

N No LIM CIM IM CIM ME CIM CO CIM PB Etest CO Etest PB CIM ATM CIM CAZ CIM CIP CIM CPM CIM P/T CIM GEN 

93              167 128,0 128,0 2,0 <0,25 0,75 0,50 >128,0 >128,0 16,0 32,0 >128,0 32,0

94              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

170 32,0 4,0 <0,25 <0,25 3,00 1,50 >128,0 >128,0 16,0 64,0 >128,0 1,0

95 173 128,0 32,0 0,5 0,5 1,50 2,00 16,0 4,0 32,0 8,0 16,0 64,0

96 174 32,0 32,0 0,5 0,5 2,00 2,00 64,0 >128,0 32,0 32,0 >128,0 1,0

97 176 32,0 32,0 1,0 1,0 2,00 4,00 16,0 4,0 <0,25 8,0 16,0 0,5

98 177 32,0 16,0 0,5 8,0 2,00 4,00 16,0 4,0 <0,25 8,0 16,0 1,0

99 178 128,0 16,0 0,5 0,5 1,50 1,50 32,0 4,0 32,0 8,0 16,0 0,5

100 179 32,0 16,0 1,0 1,0 2,00 4,00 128,0 >128,0 32,0 16,0 >128,0 >128,0

101 181 32,0 32,0 1,0 0,5 1,50 2,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

102 182 16,0 16,0 1,0 1,0 1,50 4,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 2,0

103 184 32,0 16,0 1,0 1,0 1,50 3,00 128,0 32,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

104 185 16,0 16,0 1,0 1,0 2,00 3,00 64,0 64,0 32,0 32,0 >128,0 >128,0

105 189 128,0 128,0 1,0 0,5 1,50 3,00 16,0 >128,0 64,0 >128,0 >128,0 >128,0

106 190 32,0 16,0 2,0 0,5 1,50 3,00 8,0 32,0 16,0 16,0 >128,0 0,5

107 191 512,0 256,0 1,0 1,0 2,00 4,00 8,0 >128,0 32,0 128,0 128,0 >128,0

108 192 32,0 32,0 1,0 0,5 2,00 4,00 16,0 16,0 32,0 16,0 128,0 2,0

109 193 512,0 256,0 1,0 0,5 1,50 4,00 8,0 >128,0 32,0 128,0 >128,0 >128,0
N: Número de cepas; NoLIM: Número do isolado; IM: Imipenem; ME: Meropenem; CO: Colistina; PB: Polimixina B; ATM: Aztreonam; CAZ: Ceftazidima; CIP: Ciprofloxacina; 
CPM: Cefepima; P/T: Piperacilina-Tazobactam; GEN: Gentamicina 

“conclusão”  

 



Anexo B - Comparação dos resultados discordantes entre os métodos de 
disco-difusão, Etest® e microdiluição em caldo dos 109 isolados de P. 
aeruginosa multirresistentes. 

 

 Colistina Polimixina B  

 

Isolado 

MD 
(µg/mL) 

Etest® 

(µg/mL) 
DD (mm) MD 

(µg/mL) 
Etest® 

(µg/mL) 
DD (mm)

23 1,0 (S) 1,0 (S) 15 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 11 (S) 

27 1,0 (S) 1,0 (S) 16 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 11 (S) 

30 2,0 (S) 0,75 (S) 16 (S) 2,0 (S) 4,0 (R) 11 (S) 

38 0,5 (S) 2,0 (S) 16 (S) 0,5 (S) 4,0 (R) 12 (S) 

40 0,5 (S) 1,0 (S) 17 (S) 0,5 (S) 4,0 (R) 12 (S) 

59 <0,25 (S) 3,0 (R) 14 (S) <0,25 (S) 4,0 (R) 18 (S) 

62 0,5 (S) 2,0 (S) 15 (S) <0,25 (S) 4,0 (R) 19 (S) 

63  0,5 (S) 4,0 (R) 14 (S) <0,25 (S) 3,0 (R) 18 (S) 

73 1,0 (S) 2,0 (S) 13 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 17 (S) 

79 1,0 (S) 4,0 (R) 13 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 18 (S) 

82 1,0 (S) 1,5 (S) 13 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 16 (S) 

84 1,0 (S) 2,0 (S) 14 (S) <0,25 (S) 4,0 (R) 18 (S) 

97 1,0 (S) 2,0 (S) 15 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 20 (S) 

98 0,5 (S) 2,0 (S) 15 (S) 8,0 (R) 4,0 (R) 19 (S) 

100 1,0 (S) 2,0 (S) 15 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 20 (S) 

102 1,0 (S) 1,5 (S) 16 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 21 (S) 

107 1,0 (S) 2,0 (S) 16 (S) 1,0 (S) 4,0 (R) 20 (S) 

108 1,0 (S) 2,0 (S) 16 (S) 0,5 (S) 4,0 (R) 20 (S) 

109 1,0 (S) 1,5 (S) 16 (S) 0,5 (S) 4,0 (R) 21 (S) 
MD = Microdiluição em caldo, DD = Disco-Difusão 
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Isolado Unidade Data 

164 Clínica 03/10/03 

132 Clínica 09/07/03 

137 Clínica 15/10/03 

91 Clínica 08/03/03 

160 Clínica 29/09/03 

82 Clínica 03/01/03 

131 Clínica 29/06/03 

88 Clínica 26/02/03 

104 Clínica 10/04/03 

174 UTI 29/10/03 

176 UTI 31/10/03 

177 Clínica 02/11/03 

179 UTI 11/11/03 

117 UTI 27/05/03 

193 Clínica 26/12/03 

102 UTI 07/04/03 

103 UTI 08/04/03 

126 UTI 23/06/03 

156 UTI 12/09/03 

166 UTI 06/10/03 

141 Clínica 01/08/03 

101 Clínica 04/04/03 

162 UTI 30/09/03 

99 UTI 31/03/03 

92 UTI 14/03/03 

157 UTI 12/09/03 

83 UTI 24/01/03 

89 Clínica 05/03/03 

97 Clínica 23/03/03 

170 Clínica 16/10/03 

159 Clínica 28/09/03 

181 Clínica 24/11/03 

190 Clínica 10/12/03 

93 Clínica 13/03/03 

132 Clínica 04/07/03 

121 Clínica 08/06/03 

112 UTI 10/05/03 

189 Clínica 09/12/03 

192 UTI 21/12/03 

191 Clínica 12/12/03 

119 Clínica 31/05/03 

125 Cirurgia 18/06/03 

 

Anexo C - Representação gráfica da matriz de similaridade de Dice do perfil de bandas 
obtido a partir da técnica de PFGE. 
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