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Resumo 

Tsukimoto ER. Avaliação de novos métodos para a cultura de anaeróbios 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2018. 
 
INTRODUÇÃO: As infecções por bactérias anaeróbias são geralmente de 
origem endógena, polimicrobianas e mistas. Devido a sua natureza fastidiosa, 
essas bactérias necessitam de uma prévia incubação em meios líquidos 
enriquecidos, como o caldo Thioglicolato (CT) para serem recuperadas, o 
isolamento desses microrganismos é trabalhoso e o tempo de resposta – TAT 
(turn around time) estendido desse exame pode estar associado a falhas 
terapêuticas e ao aumento da resistência bacteriana. A cultura de anaeróbios 
(CANA) ainda é um desafio para os laboratórios clínicos de rotina e novas 
estratégias para diminuir o TAT são fundamentais para que esse exame 
forneça um impacto clínico significativo. OBJETIVO: Otimizar o processo de 
triagem da CANA pela modificação do CT; comparar a identificação dos 
anaeróbios pelas metodologias fenotípicas ANC (Vitek 2- bioMérieux, France) e 
MALDI-TOF (Vitek MS - bioMérieux, France) e verificar o impacto econômico 
das ações propostas MÉTODOS: O caldo de triagem CT foi modificado eluindo 
individualmente discos comerciais de antibióticos (em concentrações fixas) 
selecionados por apresentarem baixa ou nenhuma ação contra microrganismos 
anaeróbios e com um bom espectro de ação para os principais aeróbios 
associados em culturas mistas e foram escolhidos aqueles que após uma 
bateria de testes frente a 15 cepas dos principais anaeróbios envolvidos em 
infecções humanas mantiveram a viabilidade inicial. O caldo Thioglicolato 
modificado (CTM) foi composto pela adição dos antibióticos que apresentaram 
a melhor “performance” acima descrita. A sensibilidade e especificidade do 
CTM foram avaliadas paralelamente com CT na rotina de CANA do HCFMUSP. 
Para a avaliar a identificação fenotípica, 421 anaeróbios isolados no período de 
seis meses foram submetidos a identificação pelo ANC (Vitek 2) e MALDI-TOF 
(Vitek MS). Os resultados discordantes ou com baixa discriminação da espécie 
foram avaliados pelo sequenciamento 16S rRNA. O impacto econômico da 
introdução do CTM bem como os custos diretos da identificação pelo MALDI-
TOF foram avaliados. RESULTADOS: O CTM foi composto por amicacina, 
gentamicina e aztreonam. Das 159 amostras clínicas triadas pelo CT e CTM, 
11 (7%) foram positivas para CANA com as mesmas espécies isoladas em 
ambos os meios. Utilizando o CTM, foi obtida uma redução dos falsos positivos 
de 97 (61%) para 69 (43%) quando comparado ao CT (p <0,05). O TAT do 
resultado negativo da CANA com o CTM foi reduzido de 14 para sete dias em 
28 (18%) amostras; o CTM permitiu a liberação do resultado positivo da CANA 
48 horas à frente do CT. A sensibilidade do CTM foi igual ao CT, porém a 
especificidade foi superior em 19%. Das 421 cepas avaliadas, 35 foram 
identificadas somente pelo MALDI-TOF (Vitek MS) sendo que uma (Clostridium 
innocum) foi identificada somente pelo sequenciamento 16S rRNA. Das 386 
avaliadas por ambas as metodologias, houve uma concordância de 97% e os 
resultados das 13 (3%) cepas submetidas ao sequenciamento foram 
concordantes em 92% com o MALDI-TOF (Vitek MS) que promoveu a redução 
do TAT do resultado positivo em cinco dias. 



 

 

A implementação do CTM possibilitou uma redução de custos nessa 
amostragem, de R$ 2.240,00 e a identificação pelo MALDI-TOF proporcionou 
uma economia de R$ 7.786,00. Considerando os valores econômicos 
encontrados nesse estudo e projetando-os nas estatísticas de CANA do 
HCFMUSP em 2017, o CTM poderia proporcionar uma economia de R$ 
132.560,00 /ano e o MALDI-TOF uma redução nos gastos de R$ 13.579,00/ 
ano CONCLUSÕES: A padronização e implementação do CTM permitiu uma 
um aumento significativo de especificidade da cultura anaeróbia com redução 
do TAT e dos custos. A utilização do MALDI-TOF diminuiu o TAT das 
identificações aliado a uma melhor performance de forma custo efetiva.  
 
Descritores: bactérias anaeróbias; meios de cultura; crescimento bacteriano; 
espectrometria de massas por ionização e dessorção a laser assistida por 
matriz; diagnóstico clínico; técnicas de laboratório clínico; infecções por 
bacteroides; infecções por clostridium. 
   



 

 

 
Abstract 

Tsukimoto ER. Evaluation of new methods for anaerobic bacterial culturing 
[dissertação]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2018. 
 
INTRODUCTION: Anaerobic bacterial infections are usually of endogenous 
origin, polymicrobial and mixed. Because of their fastidious nature, these 
bacteria require prior incubation in enriched liquid media, such as Thioglycolate 
broth (TB) to be recovered, the isolation of these microorganisms is laborious, 
and the TAT (turn around time) extended time of this examination may be 
associated with therapeutic failures and increased bacterial resistance. 
Anaerobic culture (AC) is still a challenge for routine clinical laboratories, and 
new strategies for lowering TAT are critical to provide a significant clinical 
impact. OBJECTIVE: To optimize the AC screening process by modifying the 
TB; Compare anaerobical identification between (Vitek 2- bioMérieux, France) 
and MALDI-TOF (Vitek MS - bioMérieux, France) and to verify the economic 
impact of the proposed actions. METHODS: TB broth was modified by eluting 
individually antibiotic commercial discs (at fixed concentrations) selected for low 
or no action against anaerobic microorganisms and with a good action spectrum 
for the main associated aerobes in mixed cultures. Those who maintained the 
initial viability after a battery of tests against 15 strains of the major anaerobes 
involved in human infections were selected. Modified Thioglycolate Broth (MTB) 
was composed of the antibiotics that presented the best performance described 
above. The sensitivity and specificity of MTB were evaluated in parallel with TB 
in the HCFMUSP AC routine. To evaluate the phenotypic identification, 421 
anaerobes isolated in the six-month period were submitted to identification by 
ANC (Vitek 2) and MALDI-TOF (Vitek MS). Discordant results or those with low 
discrimination of the species were submitted to 16S rRNA sequencing. The 
economic impact of the introduction of MTB as well as the direct costs of 
MALDI-TOF identification were assessed. RESULTS: MTB was composed of 
amikacin, gentamicin and aztreonam. Of the 159 clinical samples screened by 
TB  and MTB, 11 (7%) were positive for AC with the same species isolated in 
both media. Using MTB, a reduction of false positives was obtained from 97 
(61%) to 69 (43%) when compared to TB (p <0.05). The TAT of the negative 
result of the AC with the MTB was reduced from 14 to 7 days in 28 (18%) 
samples; the MTB allowed the release of the AC positive result 48 hours ahead 
of the TB. The sensitivity of MTB was equal to TB, but the specificity was higher 
in 19%. Of the 421 strains evaluated, 35 were identified only by MALDI-TOF 
(Vitek MS) and one (Clostridium innocum) was identified only by 16S rRNA 
sequencing. Of the 386 evaluated by both methodologies, there was a 
concordance of 97% and the results of the 13 (3%) strains submitted to the 
sequencing were concordant in 92% with the MALDI-TOF (Vitek MS) that 
promoted TAT of the positive result reduction in five days. The implementation 
of the MTB made possible a reduction of costs in this sampling, of US $ 677,00 
and the identification by MALDI-TOF provided a saving of US $ 2354,00. 
Considering the economic values found in this study and projecting them in the 
HCFMUSP AC statistics in 2017, the MTB could provide savings of US $ 



 

 

40,070.00 / year and MALDI-TOF a reduction in expenses of US $ 4,100.00 / 
year.  CONCLUSIONS: Standardization and implementation of MTB allowed a 
significant increase of anaerobic culture specificity with TAT and costs 
reduction. The use of MALDI-TOF reduced the TAT of the identifications and 
also resulted in a better performance in a cost effective way. 
 
Descritores: bacteria, anaerobic ; culture media; bacterial growth; 
spectrometry, mass, matrix-assisted laser desorption-ionization; clinical 
diagnosis; clinical laboratory techniques; bacteroides infections; clostridium 
infections.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Histórico  

 

  As bactérias anaeróbias constituem um grupo de microrganismos que 

não utilizam o oxigênio para o seu metabolismo e sofrem danos oxidativos 

letais quando expostos a ele, pois apresentam deficiência de enzimas 

protetoras como a superóxido dismutase, peroxidase e a catalase capazes de 

transformar os radicais livres em produtos não tóxicos (Rolfe et al., 1978).  

O primeiro registro de microrganismos capazes de crescer na ausência 

de oxigênio ou em uma atmosfera rarefeita data de 1680 por Leeuwenhoek; 

Quase um século depois, Spallanzani, voltou a descrever seres microscópicos 

viáveis após 16 dias em alto vácuo, no entanto, essas observações ficaram 

negligenciadas ou esquecidas até 1861, quando Louis Pasteur apresentou à 

Academia de Ciências de Paris a teoria do crescimento anaeróbio, e introduziu 

os termos: aeróbios, aeróbios facultativos e anaeróbios (Sonnenwirth et al., 

1972; Margaret et al., 2003).  

O primeiro caso de infecção em humanos por anaeróbios foi relatado por 

Veillon e Zuber em 1893 ocasionada por Bacteroides fragilis e desde então 

diversos anaeróbios começaram a descritos, assim como meios específicos e 

métodos de cultivo foram propostos. A técnica de rolamento em túbulos de 

vidro com cânulas de gaseificação (Método de Hungate), o sistema de 

substituição atmosférica através de ciclos automatizados (Anoxomat system), o 

desenvolvimento de câmaras de anaerobiose, o uso de meios pré-reduzidos 
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(PRAS) e a introdução das jarras de anaerobiose por J. McIntosh e P. Fildes, 

em 1916, com o uso de geradores químicos criando uma atmosfera com 

menos de 1% de oxigênio, são algumas das técnicas criadas com essas 

finalidades (Sonnenwirth et al., 1972; Bartlett JG, 2002; Margaret et al., 2003). 

Historicamente, o período de 1909 a 1938, foi marcado por uma 

variedade de estudos clínicos sobre microrganismos anaeróbios, no entanto a 

falta de uma nomenclatura padronizada e a dificuldade de cultivo levaram ao 

abandono essa área da microbiologia. O ano de 1965 foi marcado pelo 

renascimento das práticas clínicas da cultura de anaeróbios, liderado 

principalmente por Sidney Finegold, referido muitas vezes como o pai dos 

anaeróbios e desde então muitos avanços foram publicados principalmente na 

Europa e  nos Estados Unidos (Bartlett JG, 2002; Bharadwaj R, 2012). 

No Brasil e nos demais países da América Latina, os estudos clínicos de 

anaeróbios são pouco explorados bem como a prática da cultura de anaeróbios 

nos laboratórios de rotina assistencial limitando o conhecimento da 

epidemiologia local (Rodríguez-Cavallini et al., 2011, Ignacio et al.,2015; 

Boente et al.,2010). 

De 2002 a 2005 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA - 

Brasil) realizou um inquérito nacional de laboratórios de microbiologia 

pertencentes a hospitais com 10 ou mais leitos de UTI e hospitais sentinelas 

das cinco regiões do Brasil. O estudo divulgou um total de 464 laboratórios 

realizando exames bacteriológicos, 67,8% pertencentes à região sudeste, 

18,5% a região sul, 7,4% ao nordeste, 3,4% ao norte e 3,0% ao centro-oeste. O 

estado de São Paulo concentrou o maior número de unidades (40%) seguido 

pelo estado do Rio de Janeiro com cerca de 15% (ANVISA,2007). 
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Somente 27% (124) desses laboratórios declararam realizar  a cultura 

para anaeróbios, no entanto, 30% (37) não apresentavam infraestrutura mínima 

para a realização desse exame, isto é, qualquer metodologia capaz de reduzir 

a concentração de oxigênio criando uma atmosfera de anaerobiose. Com 

relação a identificação dos anaeróbios, 90% (112) realizavam somente a 

identificação presuntiva e apenas 4% (20) declararam utilizar sistema 

automatizado para anaeróbios (ANVISA, 2007). 

Esse levantamento não especificou quais metodologias foram utilizadas 

e a ocorrência dos microrganismos recuperados, mas evidenciou o quanto a 

cultura de anaeróbios, no Brasil, carece de aprimoramento e expansão.  

 

1.2  Principais anaeróbios e  relação com processos infecciosos   

 

Os microrganismos anaeróbios são intimamente relacionados com a 

microbiota humana e se comportam como patógenos oportunistas, sendo 

pouco encontrados nas infecções de origem exógenas. Esses microrganismos 

geralmente estão associados a diversos tipos de infecções em diferentes 

topografias como, por exemplo, pele, partes moles, região de cabeça e 

pescoço, pleuro-pulmonares, intra-abdominais, região pélvica, ósseas e 

sanguíneas. A mortalidade associada a infecções causadas por anaeróbios 

pode variar amplamente de acordo com local de infecção e da condição 

imunitária do doente (Brook et al., 2010; Mikamo et al., 2011; Kierzkowska et 

al., 2011; García-Sánchez et al., 2013). 

As infecções por anaeróbios se caracterizam por serem frequentemente 

piogênicas, polimicrobianas e mistas o que pode contribuir para uma maior 
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gravidade e rápida evolução, uma vez que aeróbios e anaeróbios agem de 

maneira sinérgica aumentando o potencial de virulência, sendo capazes de 

promover processos invasivos e agressivos que resultam, muitas vezes, em 

perda funcional, motora e até mesmo na amputação de membros e dos tecidos 

envolvidos. Nessa interação os anaeróbios contribuem de forma mais intensa e 

efetiva, pois apresentam potentes fatores de virulência e produzem diversas 

toxinas e enzimas capazes de promover a destruição tecidual como a 

fosfolipase C, fibrinolisinas, hemolisinas, heparinases e neuraminidases, além 

das enterotoxinas encontradas em algumas estirpes de B. fragilis (Robertson et 

al., 2006; Wexler et al., 2007; Boente et al., 2010; Walter et al., 2013). 

Porphyromonas spp., Prevotella spp., Fusobacterium spp., 

Peptostreptococcus spp. e Actinomyces spp. constituem a microbiota oral e do 

trato respiratório superior e estão frequentemente envolvidos em infecções 

acima do diafragma, já o grupo Bacteroides fragilis e as espécies de 

Clostridium spp. constituem isolados representativos nas infecções do trato 

gastrointestinal e região pélvica, sendo também os mais frequentes anaeróbios 

recuperados de pacientes com neoplasias ou transplantados (Boente et al., 

2010; Dubreuil et al., 2010; Mikamo et al., 2011; Nakano et al., 2011). 

O grupo Bacteroides fragilis é, sem dúvida, o mais frequente isolado em 

amostras clínicas. Esse grupo compreende uma variedade de espécies, entre 

elas: Bacteroides ovatus, Bacteroides uniformes, Bacteroides vulgatus, 

Bacteroides caccae, Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, e 

Parabacteroides distasonis que diferem entre si desde características morfo 

tintoriais visualizadas pela coloração de Gram, fatores de virulência, 

mecanismos de resistência e consequentemente o comportamento frente aos 
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diversos antimicrobianos. Bacteroides thetaiotaomicron e Parabacteroides 

distasonis, por exemplo, apresentam um perfil mais resistente em comparação 

as demais espécies, o que destaca a importância de identificar corretamente o 

gênero e a espécie, para otimizar a escolha terapêutica (Park et al., 2009; 

Mikamo et al., 2011; Kierzkowsa et al., 2011; Papaparaskevas, et al., 2011; 

Rodríguez-Cavallini et al., 2011). 

O gênero Clostridium spp. é extremamente heterogêneo com mais de 

duzentas espécies, incluindo as formadoras e as não formadoras de esporos, 

capazes de ocasionar uma série de infecções com altas taxas de morbidade e 

mortalidade como, por exemplo, pneumonia aspirativa, abcessos, infecções 

ósseas, de partes moles e o aborto séptico causado pelo C. sordelli (Fisher et 

al., 2005).   

 A fasceíte necrotizante, gangrena gasosa e a síndrome de Fournier são 

apresentações clínicas representativas da grave interação dos anaeróbios nos 

processos mistos com elevadas taxas de mortalidade que podem variar de 

40% a 67%. Essa síndrome tem origem idiopática e envolve principalmente 

enterobactérias, Staphylococcus aureus, Bacteroides spp. e Clostridium spp., 

afetando as regiões genital, perianal e perineal, levando a trombose dos vasos 

cutâneos e subcutâneos com consequente necrose e rápida extensão para a 

parede abdominal anterior e região dorsal podendo evoluir para sepse, falência 

múltipla dos órgãos e morte (Cardoso JB, 2007). 

As infecções por Fusobacterium spp., por sua vez, tem crescido nas 

últimas décadas, particularmente a síndrome de Lemière, um quadro específico 

e geralmente monobacteriano que se inicia por uma amidalite e evolui com 

formação de abcesso, tromboflebite séptica da veia jugular interna e 
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bacteremia podendo se disseminar para diversos sítios, especialmente o 

pulmão (Kushawaha et al., 2009; Gárcia-Sanchéz et al., 2013). 

Os anaeróbios também estão implicados em infecções monobacterianas 

onde revelam ainda mais suas características patogênicas; o Clostridium 

septicum, por exemplo, é capaz de causar uma rápida infecção letal pela 

produção de uma toxina hemolítica e necrotizante, a alfa toxina (Kennedy et al., 

2005). O Clostridium difficile está associado à síndrome da colite 

pseudomembranosa e representa um problema clínico importante: O 

surgimento e disseminação do biotipo 027 (C.difficile B1/NAP1/027/toxinotipo 

III) de alta agressividade e potencial epidêmico relatado nos Estados Unidos, 

Europa e América Latina sendo descrito na Costa Rica, Panamá e Chile. Essa 

cepa produz em maior quantidade as toxinas A e B além de uma toxina binária 

levando a quadros diarreicos graves associados a falhas terapêuticas e uma 

maior recorrência (Balassiano et al.,2012; García-Sánchez et al., 2013; Tickler 

et al., 2014; Ferreira et al., 2017).   

Muitas vezes considerado como colonizante o Propionibacterium acnes 

vem se consolidando como importante patógeno principalmente nas 

endoftalmites, infecções ósseas e associadas a próteses e aos implantes 

inclusive com formação de biofilme (Achermann et al., 2014).   

Os cocos Gram positivos anaeróbios, como por exemplo, Finegoldia 

magna e Parvimonas micra, bem como, a Veionella parvulla, único coco Gram 

negativo anaeróbio, são mais frequentemente associados a infecções pleuro-

pulmonares e de pele e partes moles (Park, et al., 2009; Kierzkowsa et al., 

2011; Mikamo et al., 2011; Papaparaskevas et al., 2011; Gárcia-Sanchéz et al., 

2013). 
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As endocardites por anaeróbios, principalmente por P.acnes, 

Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., B.fragilis e Fusobacterium spp., 

podem apresentar sérias complicações como a destruição valvular, múltiplos 

aneurismas, abscessos no anel aórtico, choque cardiogênico, disritmias e 

choque séptico, com taxa média de mortalidade de 21 a 43% que podem variar 

de 46 a 75% quando ocasionadas por B. fragilis ou F. necrophorum (Brook et 

al., 2008; Samant et al., 2010). 

A taxa de moralidade da bacteremia por anaeróbios varia de 14 a 60% 

sendo menos prevalente em crianças e idosos e mais reportada em pacientes 

que apresentam doenças subjacentes e neoplasias (Brook et al., 2010; García- 

Sánchez et al., 2013). 

De forma geral, as infecções por anaeróbios apresentam taxas 

significativas de morbidade e mortalidade sendo as neoplasias, doenças 

hematológicas, transplantes, procedimentos cirúrgicos, diabetes mellitus, uso 

de agentes citotóxicos e corticoides, os fatores predisponentes mais 

relacionados. Diante da suspeita de uma infecção por anaeróbios, o médico 

muitas vezes se baseia nas características clínicas e epidemiológicas da 

infecção para empiricamente decidir a escolha terapêutica. Como 

consequência, muitas vezes antibióticos de amplo espectro são utilizados por 

falta de uma identificação específica, o que pode aumentar os custos na 

assistência médica e a possibilidade de falhas terapêuticas, uma vez que a 

resistência de anaeróbios à clindamicina, metronidazol e aos carbapenemicos 

tem sido relatada de forma crescente em todo mundo (Brook et al., 2010; 

Dubreuil et al., 2010). 
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Em 2016 o Laboratório de Microbiologia do HCFMUSP recebeu 11.513 

amostras para a cultura de anaeróbios de diversos sítios anatômicos sendo 

isolados 906 anaeróbios. O grupo Bacteroides fragilis foi o mais 

frequentemente isolado correspondendo a 47% (431), seguido por Prevotella 

spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp. e Propionibacterium spp.  Mais de 

80% dessas infecções foram polimicrobianas e mistas, associadas em sua 

maioria ao grupo das enterobactérias. No mesmo período, das 4.450 

hemoculturas positivas, foram isolados 135 anaeróbios representando 3% do 

total de positividade das amostras, sendo o grupo Bacteroides fragilis o mais 

prevalente, seguido por Clostridium spp., Peptostreptococcus spp. e 

Fusobacterium spp.. 

 

        1.3 Diagnóstico Laboratorial  

 

 

Nas últimas duas décadas, estudos têm demonstrado que os métodos 

de cultivo para as bactérias anaeróbias diferem em vantagens e desvantagens, 

e que cabe a cada laboratório avaliá-los de acordo com o contexto em que está 

inserido uma vez que a cultura de anaeróbios é um exame laborioso e com um 

custo elevado (Wexler et al., 2007; Rodríguez-Cavallini et al., 2011; 

Kierzkowska et al., 2011). 

As culturas de anaeróbios (CANA) demandam etapas manuais 

trabalhosas na rotina microbiológica e a qualidade deste exame depende de 

um processo pré-analítico de coleta e transporte bastante criterioso.  Nas 

culturas polimicrobianas e mistas a diferenciação do anaeróbio requer um 
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tempo adicional, devido a subsequentes etapas de isolamento e provas de 

aerotolerância para excluir os aeróbios. O tempo total dessas culturas, definido 

com a sigla TAT (Turn Around Time – Tempo de Resposta), costuma variar de 

7 a 14 dias (Church D, 2015). 

O processo analítico da CANA adotado na rotina da Seção de 

Microbiologia do HCFMUSP segue as diretrizes básicas da Sociedade 

Americana de Microbiologia (ASM). O Procedimento Operacional Padrão 

(POP) está descrito e detalhado no anexo I e sua performance é certificada 

anualmente através de uma auditoria externa internacional do Colégio 

Americano de Patologia (CAP).  

Na rotina do HCFMUSP, a cultura de anaeróbios inclui as etapas de 

recuperação, triagem, isolamento e identificação de gênero e espécie. Para a 

recuperação, os materiais clínicos (biópsias, aspirados e líquidos biológicos) 

enviados para CANA são inicialmente inoculados em um tubo com meio líquido 

enriquecido denominado Caldo Thioglicolato (CT) que contém peptona de 

caseína, extrato de levedura e glicose. Esse meio é incubado em estufa ar 

ambiente a 37°C por um período de até sete dias. O CT possui um importante 

papel na cultura de anaeróbios, pois além de assegurar a viabilidade 

bacteriana e proporcionar o aumento do inoculo é um meio de triagem que 

permite a diferenciação macroscópica entre tubos límpidos e turvos, isto é, 

entre culturas negativas e possivelmente positivas para anaeróbios; Quando os 

tubos de CT permanecem límpidos ao final do período de incubação total, 

sinalizam que não há presença de bactérias aeróbias e/ou anaeróbias e a 

cultura é liberada como negativa (Church D, 2015). 
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O CT, no entanto, pode favorecer também o crescimento de bactérias 

aeróbias nas culturas mistas e consequentemente sua turvação pode não 

significar a presença exclusiva de anaeróbios, tornando necessária a 

realização do teste de aerotolerância e o subcultivo em meios de cultura 

sólidos de todas as amostras de CT turvas. Quando o teste de aerotolerância é 

negativo o isolamento dos possíveis microrganismos anaeróbios, necessitam 

de etapas subsequentes de testes de aerotolerância e isolamentos em agar 

sangue anaeróbio incubados em atmosfera livre de O2 composta por jarras, 

indicadores e geradores químicos de anaerobiose. Todo esse processo de 

diferenciação pode levar até quatro dias para que haja crescimento da bactéria 

em anaerobiose e em quantidade suficiente para que seja realizada a 

identificação bacteriana (Jousimies-Somer et al., 2002). 

 A identificação fenotípica de microrganismos anaeróbios é 

classicamente realizada por um conjunto de características apresentadas na 

coloração de Gram, morfologia macroscópica das colônias em meios sólidos e 

perfil bioquímico, no entanto, muitos anaeróbios são inativos bioquimicamente 

e apresentam colônias com morfologia variável tanto nos meios sólidos quanto 

na bacterioscopia, apresentando-se Gram variáveis ou Gram negativos mesmo 

pertencentes a gêneros sabidamente Gram positivos como o Clostridium 

tertium e o Clostridium clostridioforme (Figura 1), exigindo muita expertise 

técnica (Li et al., 2014). 
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Figura 1- Características morfotintoriais visualizadas pela coloração de Gram 
específicas de: A) Clostridium clostridioforme / B) Clostridium tertium. 
FONTE: JCM Catalogue of strains (http://www.jcm.riken.jp/). 
 

 A análise do perfil bioquímico pode ser realizada através de várias 

provas manuais ou de métodos semi automatizados como, por exemplo, BBL 

Crystal ANR (Becton Dickinson), Remel RapID ANA II (Oxoid-Thermo Fisher, 

Cambridge, UK) e através do cartão anaero-card ANC - Vitek 2 (bioMérieux, 

Marcy-l’Etoile, France) um sistema fechado constituído por provas bioquímicas 

e enzimáticas miniaturizadas. Esses métodos necessitam de 24 a 48 horas 

para finalizar a identificação bacteriana computadorizada e apresentam uma 

boa performance, mas necessitam de um alto inóculo bacteriano (escala 2,70 a 

4,0 de Mc Farland - cerca de 8 a 10 x 108 unidades formadoras de colônias - 

UFC) o que requer dias extras de incubação e novos replaqueamentos em 

meios sólidos, para alcançar o crescimento adequado, gerando 

consequentemente um aumento no tempo de liberação de resultados finais ou 

até mesmo a perda da viabilidade da cepa, tornando a identificação inviável 

(Blairon et al.,2010; Rennie et al., 2008). 

 Nas últimas décadas, o uso das técnicas moleculares e de 

sequenciamento trouxeram grandes mudanças na taxonomia dos anaeróbios 
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inclusive com a descrição de novos gêneros e espécies, porém trata-se ainda 

de uma metodologia pouco acessível aos laboratórios de rotina (Nagy et al., 

2012). 

Recentemente novas metodologias de identificação fenotípica de 

microrganismos baseados em espectrometria de massas como o MALDI-TOF 

(“matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry”) 

estão sendo implementadas na rotina laboratorial microbiológica. Este 

equipamento utiliza a análise da expressão proteica dos microrganismos e vêm 

revolucionando a identificação bacteriana. Diversos autores relatam mudanças 

significativas no diagnóstico de infecções por aeróbios, anaeróbios, 

micobactérias e fungos utilizando essa metodologia. Os resultados são mais 

específicos e permitem a identificação utilizando inóculos menos densos e com 

um TAT de até 10 minutos (Veloo et al.,   2011; Versalovic et al., 2012; Nagy et 

al., 2012). 

A identificação das espécies dos microrganismos anaeróbios é muitas 

vezes desvalorizada, no entanto a rápida e acurada identificação dessas 

bactérias pode estar diretamente relacionada ao sucesso terapêutico (Ge et 

al.;2017). 
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      2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A maioria das amostras clínicas enviadas para CANA no HCFMUSP são 

polimicrobianas e mistas, isto é, possuem microrganismos aeróbios e 

anaeróbios no mesmo material, o que dificulta o isolamento específico de 

anaeróbios. 

Apesar dos recentes avanços nas metodologias de identificação das 

bactérias anaeróbias, a complexidade das etapas de recuperação e isolamento 

dos anaeróbios envolvidos em um contexto misto faz com que essa cultura seja 

muito trabalhosa, onerosa e demorada com um TAT de até 14 dias (Cardoso 

JB, 2007; Kierzkowska et al., 2011; Mikamo et al., 2011). 

Novas estratégias analíticas para reduzir o TAT são desejáveis para 

tornar o resultado final da CANA um diferencial à conduta clínica, possibilitando 

a rápida intervenção para a resolução dos processos infecciosos.  
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3.  OBJETIVOS 

 

 

1. Otimizar o procedimento de triagem das culturas de anaeróbios 

propondo e avaliando uma modificação no Caldo Thioglicolato (CT). 

 

2. Comparar o desempenho de identificação dos microrganismos 

anaeróbios através de metodologias fenotípicas:  ANC (Vitek 2- 

bioMérieux) e MALDI-TOF (Vitek MS - bioMérieux). 

 

3. Avaliar o impacto econômico das ações acima propostas.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na Seção de Microbiologia da Divisão de 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, um complexo hospitalar público, universitário e 

terciário com 2.500 leitos que compreende oito institutos hospitalares, sendo 

um hospital geral central (ICHC) e outros especializados em doenças do 

coração (InCOR), pediatria (ICr), ortopedia (IOT), medicina física e reabilitação 

(InRea), psiquiatria (IPQ), radiologia (IOT) e neoplasias (ICESP) e dois 

hospitais auxiliares de Cotoxó e Suzano. 

A seção de Microbiologia atende todo o complexo HCFMUSP e recebe 

cerca de 11.500 amostras/ano para a cultura de anaeróbios. 

 

4.2 Desenho do estudo 

 

O presente estudo tem caráter experimental, analítico e prospectivo 

sendo efetuado em duas etapas distintas em períodos e com amostragens 

diferentes. 
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4.3 Etapa 1 – Modificação do Caldo Thioglicolato (CT)  

 

Para compor a modificação do Caldo Thioglicolato USP (Oxoid, 

Basingstoke, England) foram escolhidos antibióticos para serem eluídos a esse 

meio; para isto, foi realizada uma bateria de testes utilizando oito diferentes 

discos comerciais de antibióticos distintos (Oxoid, Basingstoke, England) em 

concentrações fixas (escolhidos por apresentarem um bom espectro de ação 

para as bactérias aeróbias mais comumente associadas em infecções mistas e 

com baixa ou nenhuma ação contra os microrganismos anaeróbios) sendo 

eles: 1. Ceftazidima (30 µg), 2.Ceftriaxona (30 µg), 3.Cefepime (30 µg), 

4.Gentamicina (10 µg), 5.Amicacina (30 µg), 6.Ciprofloxacina (5 µg), 

7.Levofloxacina (5 µg) e 8. Aztreonam (30 µg). 

Para testar o comportamento desses antibióticos frente as bactérias 

anaeróbias, elegemos 15 cepas dos principais anaeróbios envolvidos em 

infecções (Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides 

thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Parabacteroides distasonis, Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Finegoldia magna, 

Propionibacterium acnes, Clostridium perfringens, Clostridium septicum, 

Clostridium sporogenes, Clostridium clostridiiforme e Bifidobcaterium spp.) que 

estavam armazenadas em freezer -70°C no banco de cepas pertencente ao 

Laboratório de Microbiologia do HCFMUSP.  

Cada um dos microrganismos anaeróbios foi subcultivado em agar sangue 

anaeróbio (Columbia Blood Agar Base Oxoid, Basingstoke, England) e após a 

constatação da pureza dos isolados foi realizada uma suspensão do inóculo 
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bacteriano padronizada na escala 0,5 de McFarland em 1mL de solução salina 

(0,45% de NaCl). Essa suspensão foi adicionada a tubos contendo 9 mL CT e 

o disco de antibiótico testado (CT+ disco de antibiótico + microrganismo 

anaeróbio), os testes foram realizados em duplicata.  O aspecto macroscópico 

do CT com o disco de antibiótico foi verificado após 48 horas de incubação em 

estufa ar ambiente a 35°C e classificado como límpido ou turvo. Todos os tubos 

pós-incubação foram inoculados em agar sangue anaeróbio em atmosfera de 

anaerobiose a 35°C por 48 horas verificando-se após este período a viabilidade 

das cepas. (Figura 2).  

 A composição final do CT modificado (CTM) foi definida combinando os 

discos de antibióticos que mantiveram a viabilidade de todas as cepas de 

anaeróbios testados (em duplicata).  

Como controle de qualidade foram utilizadas cepas ATCCs de Clostridium 

septicum 12464 e Bacteroides ovatus 1304. 
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Figura 2 - Teste de avaliação de inibição dos anaeróbios (15 cepas). CT: Caldo Thioglicolato; ATBs: Antibióticos; CP: Controle de crescimento (CT 

sem antibiótico), CAZ: Ceftazidima, CTX: Ceftriaxone, CRO: Cefuroxima, GE: Gentamicina, AMI: Amicacina, CIP: Ciprofloxacina,LEV: Levofloxacina, 
AZT: Aztreonam, ASANA: Agar sangue anaeróbio. 
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Após a definição do CTM foi realizada uma avaliação comparativa de 

“performance” com o CT durante 15 dias consecutivos com todas as amostras 

clínicas enviadas para cultura de anaeróbios (Figura 3). 

 

 

Figura 3- Fluxo de Avaliação do CTM frente ao CT. CANA: Cultura de anaeróbios. CT: 
Caldo Thioglicolato. CTM: Caldo Thioglicolato Modificado. ASANA: Agar Sangue 
Anaeróbio. COX: Agar Chocolate. 
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4.4 Análise Estatística para a comparação do CT frente ao CTM  

 

 

Os dados obtidos, foram analisados de forma categórica através do teste 

de McNemar utilizando o software GraphPad -  QuickCalcs. 

 

 

4.5 Etapa 2 - Comparação do ANC  (Vitek 2) frente ao  MALDI-TOF (Vitek 

MS)  

 

Durante um período de seis meses todos os microrganismos anaeróbios 

isolados de diversos materiais clínicos foram identificados pelo método de 

provas bioquímicas e enzimáticas do cartão ANC (Vitek 2) e pela 

espectrometria de massas MALDI – TOF (Vitek MS database 2.0) seguindo as 

recomendações do fabricante (bioMérieux, France).  

O Cartão ANC compreende um conjunto de provas bioquímicas e 

enzimáticas miniaturizadas, esse método exige um alto inóculo bacteriano 

entre 2,70 a 3,30 na escala de Mc Farland em solução salina (0,45% de NaCl) 

que corresponde aproximadamente a 8-10 x 108 unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL).Os resultados de identificação pelo Vitek 2 são obtidos em 

24 horas após a correlação com as características morfotintoriais visualizadas 

pela coloração de Gram e com o resultado do teste de aero tolerância 

informados manualmente pelo microbiologista ( Figura 4). O banco de dados do 

equipamento Vitek 2 é gerenciado pelo software AES e permite a classificação 

dos resultados em quatro grupos: Identificação correta (excelente, muito boa, 

boa ou aceitável), baixa discriminação, erro de identificação e não identificado 

(Rennie et al., 2008).   
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Figura 4- Método automatizado ANC (Vitek 2 bioMérieux, Marcy-l’Etoile, France) 
 
 

Para a realização do MALDI TOF VITEK MS (BioMérieux, França) um 

spot bacteriano de 1 a 3 colônias é colocado sobre a placa de aço inoxidável 

(que acomoda até 48 testes simultaneos) com a adição da matriz para a 

ionização de proteínas (constituída por ácido α – ciano- 4- hidroxiciâmico – 

CHCA). No espectrômetro de massas, feixes de laser UV com comprimentos 

de onda pré-estabelecidos pelo fabricante são emitidos para cada analito. A 

matriz absorve a energia do laser e ocorre a desorção da amostra com 

formação de íons de massas diferentes. Estes íons viajam através do tubo de 

vácuo do equipamento e o tempo de voo (time of flight) é medido em massa 

(Figura 5). Os espectros de massa (EM) obtidos representam a impressão 
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digital da bactéria e quando comparados à biblioteca de referência do software 

Myla 2.0 (uso preconizado para laboratórios de rotina) ou RUO SARAMIS 

(utilizado em laboratórios de pesquisa) – Spectral Archive and Microbial 

Identification System (BioMérieux, França) permitem a identificação do gênero 

e da espécie em 10 minutos. Esses resultados são discriminados em três 

categorias: “good identification” quando o EM gerado encontra perfeita 

correlação (99,9% de probabilidade ou valor de confiança), “baixa 

discriminação” (>60%) ou “não identificado” (Justesen et al., 2011; Nagy et al.,   

2012).                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 
Figura 5- Método de espectrometria de massas MALDI-TOF (Vitek MS -bioMérieux, 
Marcy-l’Etoile, France) 
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Os resultados discordantes ou que apresentaram baixa discriminação na 

identificação das espécies, foram submetidos ao sequenciamento do 16S 

rRNA, conforme esquematizado na figura 6. 

 

 

 

 
Figura 6- Fluxo de identificação dos microrganismos anaeróbios.ANC (Vitek 2), 
MALDI-TOF (Vitek MS). 

 

Como controle de qualidade foram utilizadas cepas ATCCs de Clostridium 

septicum 12464 e Bacteroides ovatus 1304 para ambas as metodologias e a 

ATCC de Escherichia coli 8739 para a calibração do sistema VITEK MS e 

qualificação dos spots bacterianos. 
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4.6 Metodologia molecular de sequenciamento do 16S rRNA  

 

 

A extração do DNA genômico foi realizada a partir da cultura do 

microrganismo em agar sangue anaeróbio (Columbia Blood Agar Base Oxoid, 

Basingstoke, England), utilizando o kit QIAamp DNA Mini® (Qiagen). A reação 

de PCR utilizou primers específicos para a região do 16S rRNA, Fw: 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG e Rv: ACGGCTACCTTGTTACGACTT, 

previamente descritos (Invitrogen; Mendes et al., 2005).  Os produtos obtidos 

pela PCR, de aproximadamente 1480 pb, foram purificados utilizando o Kit 

(Promega). 

 A reação de sequenciamento foi preparada utilizando BigDye 

Terminator v3.1 (Applied Biosystems) e sequenciadas em ABI Prism 3130® 

(Applied Biosystems). As sequencias foram analisadas utilizando as 

ferramentas do DNAStar Software e comparadas com o banco de dados do 

GenBank 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastHome). 

Foram considerados como resultados definitivos aqueles que obtiveram 

100% de cobertura com as sequencias de referência. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastHome
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4.8. Avaliação do impacto econômico das metodologias propostas 

 

  

 

Relacionamos os custos diretos dos insumos envolvidos na fase analítica 

da CANA conforme o procedimento operacional padrão adotado no HCFMUSP, 

descrito no anexo I e ilustrado na figura 7, com o CT e o CTM e utilizando o ANC 

(Vitek 2) e MALDI-TOF (Vitek MS). A descrição dos itens avaliados e seus 

respectivos preços encontram-se no anexo II. Não foram incluídos nessa análise, 

os equipamentos utilizados. 

Os insumos adquiridos pelo HCFMUSP seguem as diretrizes da lei n° 

10.520 de 17 de julho de 2002 que estabelece para a aquisição de bens e 

serviços comuns, a modalidade de licitação denominada pregão. Os valores dos 

insumos foram obtidos através das notas fiscais emitidas pelos fornecedores no 

ano de 2017 e definido o custo de uma CANA negativa, da cultura falso positiva 

para anaeróbios e da CANA positiva com a identificação de um microrganismo.
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Figura 7- Fluxograma Vigente da Cultura de Anaeróbios no Laboratório de Microbiologia DLC- HCFMUSP. 1. Caldo Thioglicolato; 
2.Incubação em estufa de CO2; 3. Agar chocolate; 4. Agar sangue anaeróbio; 5.Exame bacterioscópico; 6.ANC (bioMérieux, Marcy-
l’Etoile, France).    
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Composição e Avaliação do CT Modificado ( CTM) 

 

O CTM (Figura 8) foi composto por: amicacina, gentamicina e 

aztreonam, uma vez que esses antibióticos não interferiram no crescimento das 

15 cepas de anaeróbios testadas; os resultados encontrados podem ser vistos 

na tabela 1. 
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CAZ: ceftazidima; CRO: ceftriaxona; CEF: cefepima; GEN: gentamicina; AMI: 
amicacina; CIP: ciprofloxacina; LEV: levofloxacina; AZT: aztreonam. CP: Controle 
positivo. CN: Controle negativo; +: Crescimento do anaeróbio; −: inibição do 
anaeróbio; SC: sem crescimento bacteriano 
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Figura 8- Caldo Thioglicolato Modificado HCFMUSP (CTM= CT + ATBs). 
 

Durante o período de estudo, recebemos 160 amostras enviadas para 

realização de CANA que foram triadas em paralelo com CT e CTM, uma 

amostra foi excluída (duplicada).  

Utilizando o CT como triagem para CANA, foram obtidas 51 (32%) 

amostras límpidas e 108 (68%) turvas, das amostras turvas, 97 foram 

negativas para anaeróbios e 11 positivas.  

Com o CTM encontramos 79 (50%) amostras límpidas e 80 (50%) 

turvas, das amostras turvas, 69 foram negativas para anaeróbios e 11 

positivas.  

A triagem de CANA com o CT apresentou 61% (97) falsos positivos e 

com o CTM 43% (69) conforme esquematizado na Figura 9. 
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O CT e o CTM apresentaram sensibilidade e valor preditivo negativo de 

100%, já o valor preditivo positivo foi de 10% com o CT e 13% com o CTM. A 

especificidade para CANA foi de 34% com o CT e 53% com o 

CTM.

 

Figura 9- Aspecto macroscópico das amostras. CT: Caldo Thioglicolato; CTM: Caldo 
Thioglicolato Modificado. 
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Em relação as amostras positivas para anaeróbios não houve diferença 

no isolamento dos microrganismos com a recuperação de 17 espécies sendo 

59% (10) pertencentes ao grupo Bacteroides fragilis, 18% (3) Finegoldia 

magna,12% (2) Prevotella sp e Clostridium sp e 6% (1) Peptoniphylus 

asaccharolyticus.  

As amostras triadas com CTM apresentaram uma melhor visualização, 

nos meios sólidos, das colônias de anaeróbios eliminando uma etapa extra de 

reisolamento permitindo a liberação do resultado final positivo 48 horas antes 

das amostras triadas pelo CT (Tabela 3). 

Em 18% (28) das amostras analisadas, o CTM permitiu a liberação das 

culturas finais negativas 7 dias à frente do CT.  

O teste estatístico utilizado demonstrou que o CTM apresentou uma 

diferença significativa sendo o valor de Chi quadrado= 26,036 com 1 grau de 

liberdade e o valor de p<0,05.  

O CTM apresentou crescimento aeróbico em 37 amostras sendo que 

32% (12) eram enterobactérias, 22% (8) não fermentadores, 19% (7) 

Staphylococcus spp., 13% (5) Enterococcus spp., 11% (4) Streptococcus spp.e 

3% (1) Candida spp. 
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        Tabela 2 – Resultados da triagem das culturas anaeróbias utilizando o CT e o CTM (n=159). 

 

      CT: Caldo Thioglicolato; CTM: Caldo Thioglicolato Modificado (CT + amica+ genta+ aztreonam);  
CANA: Cultura de anaeróbios. 
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                              Tabela 3: Avaliação do TAT de Liberação Final das Culturas de Anaeróbios (n=159). 

 

         CT: Caldo Thioglicolato; CTM: Caldo Thioglicolato Modificado 
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5.2 Avaliação do ANC (Vitek 2- bioMérieux, France) e MALDI –TOF (Vitek 

MS - bioMérieux, France)  

 

 

A performance do ANC (Vitek 2) e do MALDI-TOF (Vitek MS) para a 

identificação dos microrganismos anaeróbios podem ser vistas na tabela 4. 
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Tabela 4 – Performance do ANC (Vitek 2) e MALDI- TOF (Vitek MS) para a identificação dos 421 anaeróbios isolados  
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Dos 421 isolados, 35 cepas não foram identificadas pelo ANC (Vitek 2) 

uma vez que não foi possível a obtenção do inóculo padronizado para essa 

metodologia (2,70 a 3,30 McFarland) e somente um isolado ficou sem 

identificação pelo MALDI-TOF (Vitek MS). 

 Das 386 cepas que foram identificadas pelas duas metodologias a 

concordância de gênero e espécie foi observada em 97% (373). 

Em treze (3%) isolados houve concordância de gênero e discordância ou 

baixa discriminação da espécie. Estas cepas foram então submetidas ao 

sequenciamento do 16S e a concordância foi de 70% com o ANC (Vitek 2) e 

92% com MALDI-TOF (Vitek MS) conforme descrito na Tabela 5. 

O MALDI-TOF (Vitek MS) permitiu a liberação final da cultura positiva 5 

dias à frente do ANC (Vitek 2), uma vez que tempo médio para obtenção do 

inóculo necessário para a realização do ANC (Vitek 2) foi de sete dias e para o 

MALDI-TOF (Vitek MS) 48 horas. 
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Tabela 5 – Resultados discrepantes ou com baixa discriminação das espécies obtidas com ANC (Vitek 2) e MALDI-

TOF (Vitek MS), submetidas ao sequenciamento de16S rRNA. 
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5.3 Verificação do impacto econômico das metodologias propostas  

 
 

 

 Caldo Thioglicolato Modificado 
 

 
O desempenho do CTM na rotina laboratorial do HCFMUSP mostrou que 

este meio foi capaz de reduzir a quantidade de CANA falsos positivas em 18% 

sem interferir na recuperação dos anaeróbios.  

O levantamento realizado mostrou que uma cultura positiva custa R$ 

130,00, uma cultura falso positiva para anaeróbios R$ 80,00 e uma cultura 

negativa cerca de R$ 40,00.  

O CTM teve um custo adicional de R$ 2,00 em relação ao CT, no entanto, 

esse meio gerou uma economia de R$ 2.240,00 uma vez que o valor gasto 

com as culturas falso positivas utilizando o CT (97/159) foi de R$ 7.760,00 e 

com o CTM (69/159) R$ 5.520,00. 

Extrapolando os percentuais de CANA negativas e falsas positivas 

encontrados na rotina de CANA do HCFMUSP em 2017, onde encontramos 

11.017 amostras negativas podemos projetar que utilizando o CT teríamos 

3.525 amostras negativas e 6.720 amostras falso positivas e com o CTM 

teríamos 5.508 amostras negativas e 4.737 amostras falso positivas. Utilizando 

o CT o valor anual gasto com essas amostras seria o equivalente a R$ 

548.530,00, já com o CTM R$ 415.970,00 evidenciando que a utilização desse 

CTM em nossa rotina poderia levar a uma economia de R$ 132.560,00 /ano 

(Figura 10). 
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Figura 10- Projeção da utilização de recursos gastos anualmente com as culturas 
negativas para microrganismos anaeróbios utilizando o CT e CTM. CT: Caldo 
Thioglicolato; CTM: Caldo Thioglicolato Modificado. 
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  MALDI-TOF (Vitek MS) 
 

 

O levantamento dos insumos utilizando o ANC (Vitek 2) revelou que o 

custo de uma identificação, a partir da colônia isolada é de R$ 20,00 uma vez 

que essa metodologia requer além do cartão ANC, um teste adicional de aero 

tolerância e um exame bacterioscópico cujo os resultados precisam ser 

informados pelo microbiologista para que o equipamento conclua a análise e 

libere a identificação da bactéria.  

O custo da identificação através do MALDI-TOF é de R$ 1,50 que 

representa 92,5% do valor gasto com o ANC (R$ 20,00).  

Em 2017, 7% (734) das amostras enviadas para CANA foram positivas, 

aplicando os resultados encontrados nesse estudo, podemos projetar que 

utilizando o MALDI-TOF (Vitek MS) o valor gasto com essas amostras seria o 

equivalente a R$ 1.101, já com o ANC (Vitek 2) R$ 14.680,00 evidenciando que 

a utilização dessa metodologia em nossa rotina pode levar a uma economia de 

13.579,00 mil reais/ano que representa 93% a menos do valor Vitek ANC. 

(Figura 11). 
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Figura 11- Projeção da utilização de recursos gastos anualmente com as culturas 
positivas para microrganismos anaeróbios utilizando o ANC (Vitek 2) e MALDI TOF 
(Vitek MS). 



52 

 



53 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO



54 

 

 



55 

 

6. DISCUSSÃO 

  

 

Os  microrganismos anaeróbios são intimamente relacionados com a 

microbiota humana e responsáveis por infecções endógenas e mistas 

(aeróbia/anaeróbia)  em mais de 80% dos casos, o que exige diversas etapas 

de isolamento para posterior identificação, fazendo com que o TAT desse 

exame leve de 7 a 14 dias deixando muitas vezes de agregar valor à conduta 

terapêutica. No entanto, a  importância da identificação desses microrganismos 

vem se consolidando cada vez mais com a comprovação de seu papel como 

importantes patógenos. As bactérias anaeróbias produzem enzimas e toxinas 

letais, promovem processos invasivos e agressivos e estão relacionadas a 

origem de diversos tipos de câncer; alguns estudos têm demonstrado uma 

maior concentração de Fusobacterium nucleatum em adenomas e carcinomas 

quando comparados com tecidos adjacentes normais e sugerem que esse 

microrganismo esteja relacionado à evolução dessa patologia podendo 

inclusive ser utilizado futuramente como um biomarcador de prognóstico 

(Brook, 2010; Keku et al.,2013; García- Sánchez, 2013; Mima et al., 2015; 

Viljoen et al.,2015). 

 A cultura de anaeróbios ainda é um desafio para os laboratórios de 

rotina de microbiologia clínica que acabam adotando diferentes estratégias 

baseadas nos recursos disponíveis, nas restrições orçamentárias e 

necessidades clínicas, uma vez que essas bactérias necessitam de 

procedimentos laboriosos e específicos aliados a um conhecimento técnico 

especializado (Rodríguez-Cavallini et al., 2011; Brook I,2010).  
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No Brasil há uma dificuldade de aquisição de meios comerciais pré 

reduzidos, seletivos e diferenciais específicos para CANA como o agar PEA ( 

álcool feniletílico) que dificulta o crescimento de alguns bacilos aeróbios Gram 

negativos,  inibindo, por exemplo, a formação do véu do Proteus spp., o agar  

BBE ( Bacteroides bile esculina) específico para o grupo Bacteroides fragilis, o 

agar sangue com kanamicina e vancomicina ( KVLB) para o isolamento dos 

bacilos Gram negativos anaeróbios, entre outros. Um dos poucos meios 

disponíveis para CANA é o agar sangue anaeróbio, um meio enriquecido com 

hemina e vitamina K que favorece o crescimento de todos os microrganismos 

presentes na amostra, dificultando o reconhecimento das bactérias anaeróbias 

(Jousimies-Somer et al.,2002; ANVISA 2007; Church D, 2016).  

Comercialmente, temos disponível também, o agar sangue anaeróbio com 

amicacina, no entanto, em nossa prática não observamos vantagens em 

relação ao custo benefício que justifique sua utilização, uma vez que além de 

ser mais caro, a inibição dos microrganismos aeróbios foi raramente 

comprovada na rotina de CANA do HCFMUSP além de não proporcionar uma 

melhor visualização dos anaeróbios. 

O crescimento nos meios sólidos das bactérias aeróbias presentes nas 

culturas mistas é o grande obstáculo da CANA e a elaboração de estratégias 

para enfrentar esse problema é fundamental para os laboratórios clínicos de 

rotina.  

No HCFMUSP o caldo de Thioglicolato (CT) é utilizado para recuperação 

e triagem dos anaeróbios, porém sua especificidade para CANA é baixa 

(Church D, 2016). Com o intuito de aumentar a especificidade da triagem de 

anaeróbios, elaboramos o CTM (caldo Thioglicolato acrescido de amicacina, 



57 

 

gentamicina e aztreonam).Essa composição, é inédita na literatura, e repercutiu 

diretamente na redução do “workload” da CANA, pois proporcionou em 

diversas etapas do processo um melhor aproveitamento dos recursos.  

O desempenho do CTM na rotina laboratorial do HCFMUSP mostrou 

que este meio foi capaz de reduzir a quantidade de falsos positivos em 18% 

sem interferir na recuperação dos anaeróbios. Um achado relevante, tendo em 

vista que o Sistema Único de Saúde paga por uma cultura de anaeróbios R$ 

10,25 segundo o SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS- competência Março/2018), um 

valor quatro vezes menor do que o custo de uma cultura negativa e treze vezes 

inferior a uma cultura positiva segundo os dados encontrados no levantamento 

apresentado nesse estudo ( SIGTAP- DATASUS- competência 03/2018). 

Além disso, o CTM reduziu o TAT dos resultados negativos em sete 

dias, fator que pode contribuir com o “stewardship” pela redução da 

administração de antibióticos com ampla cobertura podendo diminuir a pressão 

seletiva dessas drogas. Observamos também uma diminuição no TAT do 

resultado positivo pela melhor visualização da cepa de anaeróbios em meios 

sólidos diminuindo a necessidade das diversas etapas de isolamentos, 

utilizando menos insumos e promovendo uma consequente redução dos custos 

diretos da CANA. 

 A concentração final de amicacina, gentamicina e aztreonam no CTM foi 

respectivamente 3µg/mL, 1 µg/mL e 3µg/mL, esse meio possui mais da metade 

da concentração de amicacina encontrada nos meios sólidos comerciais 

(1µg/mL) e é ainda suplementado com aztreonam e gentamicina (Bula do 

produto com registro na ANVISA/MS:80035670006). Apesar dessa 
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concentração superior, o CTM não inibiu alguns aeróbios e o perfil de 

resistência das bactérias isoladas no HCFMUSP pode justificar esses achados, 

futuramente novas combinações de antibióticos serão testadas.  A performance 

do CTM foi estatisticamente significante e sua aplicação é factível para os 

laboratórios de rotina, uma vez que seu uso é prático, de baixo custo e com um 

grande fator de impacto econômico, podendo proporcionar uma economia de 

R$ 132.560,00 /ano. 

Estudos realizados com MALDI-TOF MS demonstram que esta 

metodologia é superior aos métodos de identificação convencionais, no entanto 

grupos menos estudados como os anaeróbios apresentam resultados mais 

heterogeneos (La Scola et al., 2011; Biswas et al.,2013; Garner et al.,2014). 

Os dados apresentados nesse estudo, mostraram que a concordância 

de gênero e espécie entre o ANC ( VItek 2) e o MALDI-TOF ( Vitek MS) foi 

observada em 97% das 386 cepas identificadas. Das treze (3%) cepas que 

apresentaram resultados discordantes ou baixa discriminação da espécie, o 

sequenciamento 16S demostrou uma concordância maior com o MALDI-TOF 

(Vitek MS) 92 %.   

O MALDI-TOF (Vitek MS) permitiu a identificação de 35 cepas que não 

foram identificadas pelo ANC (Vitek 2) e somente um isolado de Clostridium 

innocum ficou sem identificação pelo MALDI-TOF (Vitek MS). Para esse 

isolado, o ANC (VItek 2) encontrou uma baixa discriminação entre Clostridium 

subterminale e C.sporogenes. Em ambas medotologias, a composiçao da base 

de dados para Clostridium spp. foi composta principalmente por Grosse-

Herrenthey et al e alguns estudos mostram boa identificação para este gênero, 

no entanto o banco de dados AES (  ANC card ), MYLA e SARAMIS ( MALDI-
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TOF MS database 2.0) não comtemplam C.innocum  justificando o insucesso 

na identificação deste isolado, que apesar da baixa patogenicidade e 

incapacidade de produzir toxinas, apresenta resistencia intríseca a vancomicina 

e causa graves infecções em pacientes imunocomprometidos (David et 

at.,2004; Chia et al., 2017). 

 Os resultados encontrados em nosso estudo, estão de acordo com 

outros estudos envolvendo a identificação de bactérias anaeróbias utilizando o 

MALDI- TOF MS. Yang Li et al. analisaram o desempenho do MALDI-TOF 

(Vitek MS database 2.0) frente ao ANC (Vitek 2) e concluiram que a 

concordância de gênero e espécie das 50 cepas testadas foi de 86% revelando 

que o MALDI-TOF (Vitek MS) foi superior para a determinação das espécies, 

identificando 92% delas.   Lee et al. analisando o desempenho do MALDI-TOF 

(Vitek MS) e dos métodos convencionais API Rapid ID 32 A e ANC ( Vitek 2) 

frente ao sequenciamento 16S para identificação de 274 anaeróbios 

verificaram que o MALDI-TOF (Vitek MS – database 1.1) identificou 

corretamente 83,9% (209) com um desempenho de 100% para Bacteroides 

fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron e Clostridium perfringens, não 

identificando seis das 26 cepas de Eggerthella lenta e quatro de nove cepas de 

Peptoniphylus asaccharolyticus. O MALDI-TOF ( Vitek MS) permitiu 36% de 

identificações adicionais em comparação com as metodologias convencionais 

que identificaram somente o gênero, identificaram erroneamente ou não 

identificaram os microrganismos dos quais 26% eram Veionella parvulla. 25 

isolados não estavam presentes no banco de dados do Vitek MS e não 

puderam ser identificados pela espectrometria de massas ( Lee et al.,2015). 
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Garner et al encontraram  91,2% de identificações corretas (gênero e 

espécie) avaliando 651 anaeróbios submetidos a identificação pelo 

sequenciamento 16S  e por MALDI-TOF (Vitek MS - database 2.0) que 

apresentou um ótimo desempenho na identificação de Bacteroides fragilis e 

uma maior dificuldade na identificação das espécies de Fusobacterium spp e 

Propionibacterium spp ( Garner et al.,2013). 

Um estudo de La Scola et al analisou  a identificação de 544 anaeróbios 

isolados de amostras clinicas utilizando o MALDI-TOF ( Bruker Biotyper – 

Becton Dickinson) e o sequenciamento 16S  demonstrando que o MALDI-TOF 

identificou corretamente 61% das cepas, 100% dos Bacteroides spp. e 

Clostridium perfringens, mas somente 50% das cepas de Finegoldia magna, 

Fusobacterium spp. e Prevotella spp.. Justen et al avaliaram o MALDI-TOF 

Bruker Biotyper e Vitek MS (database 2.0) para a identificação de 

microrganismos anaeróbios revelando que essas metodologias foram capazes 

de identificar corretamente 67,2%  e 49,0% dos 290 isolados, respectivamente. 

Martiny et al relataram um melhor desempenho na identificação das espécies 

com o Vitek MS (database 2.0) 75,3% em relação ao sistema Bruker 61,6%  

analisando 73 bactérias anaeróbias (La Scola et al.,2011; Justesen et al.,2011). 

Muitos autores acreditam que essas diferenças percentuais reflitam a 

qualidade e quantidade do inóculo bacteriano uma vez que as porcentagens 

mais baixas de identificação estão relacionadas a estirpes mais fastidiosas (La 

Scola et al., 2011; Garner et al.,2014). 

O ponto em comum evidenciado em todos os estudos citados, é que o 

MALDI-TOF permite a identificação direta da primeira placa confeccionada sem 

a necessidade de reisolamentos, uma vez que necessita de poucas colônias 
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para análise microbiológica, neutralizando  um grande obstáculo da cultura de 

anaeróbios; o crescimento tardio e debilitado em meios sólidos. Essa 

característica é determinante para o diagnóstico microbiológico principalmente 

para anaeróbios fastidiosos que muitas vezes perdem sua viabilidade durante 

as etapas de isolamento impossibilitando a comprovação da etiologia 

anaerobia (La Scola et al.,2011; Justesen et al.,2011; Garner et al.,2014; Lee et 

al.,2015). 

A acurácia na identificação do grupo Bacteroides fragilis também é 

constantemente comprovada e muito relevante, uma vez que a espectrometria 

de massas MALDI-TOF tem permitido inúmeras descobertas taxonômicas que 

associadas aos estudos moleculares vêm estabelecendo a patogenicidade dos 

microrganismos anaeróbios e cada vez mais evidenciando o grupo B.fragilis 

como o mais virulento, sua capsula polissacarídea é sabidamente relacionada 

à formação de abscessos, sendo também o microrganismo anaeróbio mais 

relacionado aos  crescentes relatos de resistência antimicrobiana, inclusive a 

carbapenemicos e ao metronidazol (Kierzkowska et al., 2011; Sadarangani et 

al.,2014). Os dados encontrados em nosso estudo mostraram que o MALDI-

TOF (Vitek MS) identificou corretamente 98,2% das cepas pertencentes ao 

grupo Bacteroides fragilis, essas espécies apresentam picos muito próximos o 

que pode justificar a baixa discriminação do espectro de massas gerado nos 

quatro isolados encontrados (Nagy et al.,2009; La Scola et al.,2011; Justesen 

et al.,2011). 

O ANC (Vitek 2) tem desempenho satisfatório validado na literatura para 

a identificação da maioria dos anaeróbios de importância médica, no entanto 

pode apresentar dificuldades de identificação com as espécies que possuem 
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um perfil assacarolítico, como algumas cepas pertencentes ao gênero 

Clostridium spp (Renie et al.,2008). 

Os resultados com baixa discriminação das espécies com o ANC ( Vitek 

2), encontrados nesse estudo, são esperados pelo fabricante que propõe o uso 

de provas adicionais como por exemplo a produção de lipase, lecitinase e indol 

para concluir a identificaçao, principalmente para Prevotella spp. e Clostridium 

spp., no entanto,  essas provas necessitam de meios específicos como o agar 

EYA (Egg Yolk Agar),não disponível comercialmente no Brasil, e ainda alguns 

anaeróbios apresentam resultados variáveis ao teste de indol, como algumas 

espécies do grupo Bacteroides fragilis, ou seja, mesmo que disponíveis, nem 

sempre essas provas adicionais são determinantes para a identificação 

bacteriana, como nos casos encontrados nessa amostragem  (Mory et al., 

2009). 

Vale a pena ressaltar que a qualidade e confiabilidade da identificação 

em ambas metodologias utilizadas, estão intimamente relacionadas com a 

disponibilidade de uma base de dados completa e atualizada. Com relação às 

metodologias convencionais, o MALDI-TOF (Vitek MS) oferece uma biblioteca 

aberta, isto é, com a possibilidade de inclusão de novos espectros que podem 

ampliar a base de dados possibilitando identificações futuras (Rennie et 

al.,2008; Justesen et al., 2011; Vega-Castaño et al.,2012; Nagy et al.,2012). 

Esse estudo fornecerá uma contribuição importante com a inclusão da cepa de 

Clostridium innocum identificada somente pelo 16S na base de dados do Vitek 

MS.    
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As metodologias fenotípicas avaliadas demonstraram um ótimo 

desempenho, no entanto apresentam diferenças significativas em relação ao 

custo benefício (Rennie et al.,2008; Blairon., 2010; Li Y et al.,2014). 

A introdução do sistema MALDI-TOF nos laboratórios de microbiologia é 

inicialmente cara , como a inclusão de qualquer outra plataforma diagnóstica, 

devido custo elevado do equipamento entre R$ 600.000,00 a R$ 800.000,00, 

no entanto, esse gasto é rapidamente compensado pelo uso descontinuado 

das metodologias tradicionais, pela redução do tempo de identificação 

bacteriana, pela melhora dos fluxos de trabalho e pelos benefícios gerado aos 

pacientes, como por exemplo,  a  redução da morbidade e mortalidade, 

relatada em diversos estudos, devido ao melhor gerenciamento da terapia 

antimicrobiana. Galliot et al encontraram uma redução de custos em 89,3% 

com as identificações realizadas pelo laboratório durante o primeiro ano da 

implementação do MALDI-TOF  e ainda uma importante redução ( cerca de 32 

vezes) dos resíduos gerados nesse período (Gaillot et al.,2011;  de la Pedrosa 

et al.,2016; Ge et al., 2016). 

A análise do custo da identificação, a partir da colônia isolada em meio 

sólido realizada nesse estudo, revelou um valor de R$ 1,50 utilizando o MALDI-

TOF (Vitek MS) e de R$ 20,00 com o ANC (Vitek 2) o que representa uma 

diferença de 92,5% nos custos diretos. Utilizando essa tecnologia, foi possível 

reduzir o TAT do resultado positivo em cinco dias uma vez que tempo médio 

para obtenção do inóculo necessário para a realização do ANC (Vitek 2) foi de 

sete dias e para o MALDI-TOF (Vitek MS) 48 horas e que o processo de 

identificação pelo ANC (Vitek 2) leva até 24 horas e da mesma cepa pelo 

MALDI-TOF (Vitek MS) 10 minutos. 
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O MALDI-TOF para a rotina de anaeróbios, apresenta uma grande 

vantagem frente aos métodos automatizados convencionais, uma vez que não 

necessita de grande quantidade de inóculo, e realiza a identificação pela 

análise proteômica independente das variantes fenotípicas como a expressão 

de características e perfomance frente às provas bioquímicas uma vez que 

essas bactérias são em sua maioria fastidiosas e assacarolíticas 

bioquimicamente (Rennie et al., 2008; Nagy et al.,2012).Para esses 

microrganismos, o reconhecimento das características morfotintorias (Gram) e 

morfológicas da colônia continuam sendo críticos para a correta e eficaz 

identificação, por isto o investimento e a formação de profissionais 

especializados devem avançar concomitantemente com as novas tecnologias. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 

A eluição dos discos de amicacina, gentamicina, e aztreonam permitiu a 

criação do CTM que apresentou uma especificidade 19% maior que o CT e 

reduziu significativamente a quantidade de triagem de CANA falso positiva de 

61% para 43% (p <0,05) sem interferir na recuperação dos anaeróbios. O CTM 

otimizou o TAT das CANA negativas e positivas apresentando uma redução de 

R$ 2.240,00 na amostragem desse estudo. 

Ambas metodologias de identificação avaliadas (ANC Vitek 2 e MALDI-

TOF Vitek MS) apresentam resultados concordantes em 97% sendo que o 

MALDI- TOF ( Vitek MS) permitiu a identificação adicional de 35 cepas e a 

redução do TAT positivo em cinco dias, com uma economia de R$ 7.786,00. 

A implementação do CTM na triagem das bactérias anaeróbias e a 

identificação pelo MALDI-TOF (Vitek MS) reduziram o “workload” da CANA, 

diminuíram o TAT e ainda promoveram uma economia dos recursos. Quando 

realizada uma projeção inferindo os dados obtidos nesse estudo nas 

estatísticas de CANA de 2017 do HC FMUSP a redução de custos com o CTM 

seria de R$ 132.560,00/ano e de R$ 13.579,00/ano com o MALDI-TOF. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I - Descrição do fluxograma para cultura de anaeróbios adotado no 

Laboratório de Microbiologia DLC- HCFMUSP. 

 

Anexo II - Descrição dos custos diretos utilizados na fase analítica da cultura 

de anaeróbios. 
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ANEXO I 

 

 

1. Descrição do fluxograma para cultura de anaeróbios adotado no 

Laboratório de Microbiologia DLC- HCFMUSP 

 

       Conforme o fluxograma em exercício, as amostras devidamente coletadas, 

acondicionadas e transportadas são recepcionadas no Laboratório de 

Microbiologia da Divisão de Laboratório Central do HCFMUSP pelo programa 

do sistema de gestão hospitalar (SIGH). Os materiais biológicos são 

inoculados em caldo Thioglicolato USP (Oxoid, Basingstoke, England), 

denominado CT, incubados em estufa (ar ambiente) e submetidos a uma 

triagem visual diária por até sete dias. Se após o período mencionado não for 

observada turvação do meio, a cultura é liberada como negativa. Quando 

verificada turvação, essa amostra é semeada em meios sólidos e submetida 

ao exame bacterioscópico. Esse exame pode sinalizar a presença de 

anaeróbios e permite a identificação presuntiva de algumas espécies que 

apresentam características morfo tintoriais específicas (Figura 12). No entanto, 

outros grupos como o Bacteroides fragilis não apresentam diferenças 

morfotintoriais em relação às enterobactérias, com as quais está comumente 

associado, impossibilitando que a avaliação quanto a presença ou ausência de 

anaeróbios seja sugerida somente pela leitura da lâmina (Kierzkowska et al., 

2011). 
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Figura 12- Características morfotintoriais visualizadas pela coloração de Gram 
específicas de: A) Veionella parvulla/ B) Peptostreptococcus anaerobius/C) 
Actinomyces viscosus/ D) Fusobacterium  nucleatum/E) Clostridium sporogenes. 
FONTE:Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual( A,B e C) /JCM Catalogue of 
strains (D e E). 
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       A semeadura em meios sólidos é realizada em ágar chocolate (COX) que 

é utilizado como teste de aerotolerância sendo incubado em aerobiose (estufa 

de CO2), permitindo o crescimento de aeróbios fastidiosos e facultativos e em 

ágar sangue anaeróbio (Columbia Blood Agar Base Oxoid, Basingstoke, 

England) que é incubado em atmosfera de anaerobiose composta por jarra, 

indicador e gerador químico de capaz de reduzir a concentração de oxigênio a 

menos de 1% (Oxoid, Basingstoke, England). Após 48 horas, o crescimento 

bacteriano obtido nas duas atmosferas é comparado e correlacionado com o 

Gram levando as possíveis interpretações, conforme descrito na Figura 13. 
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Figura 13- Exemplo de Triagem do material originado do Caldo Thioglicolato Turvo.  

 

       A presença concomitante de anaeróbios e aeróbios é a situação mais 

comumente encontrada e nestes casos, outra etapa dentro da cultura de 

anaeróbios se torna necessária, o reisolamento, onde todas as colônias 

suspeitas, isto é, aquelas que apresentam características distintas e 

específicas de alguns anaeróbios (como por exemplo: a morfologia da colônia, 

aspecto e pigmento), aquelas não presentes no ágar chocolate ou que diferem 

das encontradas nele, são reisoladas em ágar sangue anaeróbio e um novo 

teste de aero tolerância em agar chocolate é realizado. (Figura 14) 
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Figura 14- Exemplo de Reisolamento das colônias suspeitas de anaeróbios 1. Agar 
sangue anaeróbio / 2. agar chocolate. 
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       Da mesma maneira, o ágar chocolate é incubado em estufa de CO2 e o 

ágar sangue anaeróbio sob atmosfera de anaerobiose por 48 horas. Quando 

verificado crescimento em aerobiose e a colônia envolvida não possuir 

características específicas de anaeróbios que podem apresentar teste de aero 

tolerância positivo (como por exemplo, P.acnes e algumas espécies de 

Clostridium spp.) a suspeita é descartada e a cultura liberada como negativa. 

       Quando o teste de aero tolerância é negativo (não há crescimento em 

aerobiose), trata-se de um anaeróbio (Figura 15) que na maioria das vezes 

necessita de um novo repique e consequentemente mais 48 horas para 

prosseguir o processo de identificação pelo sistema ANC ( Vitek 2 - 

bioMérieux, France), descrito e detalhado em materiais e métodos. 

 

 

Figura 15- Exemplos do teste de aerotolerância das colônias suspeitas reisoladas. 
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ANEXO II 

 

 

1. Descrição dos custos diretos utilizados na fase analítica da cultura de 

anaeróbios. 

 

O preço dos insumos para a realização da cultura de anaeróbios e 

materiais utilizados nesse estudo podem ser vistos na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Custo direto dos insumos para a realização da CANA e 

utilizados no estudo. 
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