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RESUMO 
 

 

  O Acinetobacter baumannii (Ab) tem importante papel nas infecções 

relacionadas à assistência à saúde e apresenta emergência rápida e global de cepas 

multidrogarresistentes (MDR), atingindo vários países. No Brasil, o Ab é responsável 

por surtos de infecções em unidades de terapia intensiva (UTIs) desde 1996, com 

elevadas taxas de resistência aos antimicrobianos. Esse estudo foi delineado como uma 

coorte descritiva de pacientes adultos infectados por Ab no período de junho a 

dezembro de 2010. Avaliou o perfil clínico e epidemiológico das infecções causadas por 

Ab e analisou geneticamente, por eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE), os 

isolados clínicos destes pacientes em cinco UTIs de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Foram identificados 64 casos de pacientes infectados ou colonizados por Ab no período 

do estudo,  84 amostras de cultura positivas para Ab e taxa global de infecção de 4,8 %. 

A frequência de infecções por UTIs foi de: 10% na UTI-1; 4,3% na UTI-2; 7,8% na 

UTI-3 e 1,3% na UTI-4 e 7,5% na UTI-5. A média de idade dos pacientes foi de 53,2 

anos (dp=19) sendo 59,4% (38) do sexo masculino. Infecção sintomática ocorreu em 

90,6% dos casos. O sítio de infecção mais frequente foi o pulmonar com 53,1%, 

seguido de infecção do sítio cirúrgico 10,9% e trato urinário 7,8%. As doenças de base 

mais comuns foram neoplasia (34,4%) e AIDS (17,2%). Dos pacientes com infecção 

pelo Ab, 98,4% receberam antibacteriano prévio. Os antibacterianos mais usados foram: 

cefalosporinas 71,4% (45); carbapenêmicos 50,8% (32), glicopeptídeos 46,0% (29) e 

fluorquinolonas 33,3% (21). Dos procedimentos invasivos realizados previamente à 

infecção pelo Ab, cateter vascular central e sondagem vesical de demora (93,7%) foram 

os mais comuns. A letalidade global foi de 79,7% (51/64), e a relacionada às infecções 

pelo Ab foi de 67,2% (39/58). Avaliando os resultados de cultura positiva, a resistência 

aos carbapenêmicos foi de 73,4%, à ampicilina/sulbactam de 60,9% (39/64), amicacina 

de 20,3% (13/64), polimixinas de 6,2% (4/64) e tigeciclina de 3,1% (2/64). A análise 

por PFGE das isolados bacterianos dos pacientes (56), demonstrou a disseminação 

clonal de Ab dentro das UTIs, e entre as diferentes UTIs, com identificação de um surto 

por Ab MDR entre quatro das cinco UTIs investigadas no período do estudo, 

envolvendo 12 pacientes. Constatamos alto índice de Ab MDR e alta letalidade nas 

UTIs avaliadas, com necessidade de intensificar o controle deste agente, além de 

racionalização do uso de antimicrobianos nas UTIs. 
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ABSTRACT 
 

 

  Acinetobacter baumannii (Ab), has an important role in healthcare-associated 

infections, present a rapid global and emerging multidrug-resistant (MDR) strains, 

affecting many countries. In Brazil, Ab is responsible for outbreaks infections in 

intensive care units (ICUs) since 1996, with high rates of antimicrobial resistance. This 

was a descriptive cohort study of adult infected with Ab during the period of June to 

December of 2010, that evaluated the clinical and epidemiological profile of infections 

caused by Ab and analyzed genetically, by pulsed field gel electrophoresis (PFGE), 

clinical isolates from patients admitted in five ICUs of the Municipality of Goiania. We 

identified 64 cases of patient infected or colonized with Ab during the study period, 84 

samples culture positive for Ab with a global infection rate of 4.8%. Infection incidence 

at each hospital was as follows: 10 % in ICU-1, 4.3% in ICU-2, 7.8% in ICU-3, 1.3% in 

ICU-4, and 7.5 % in ICU-5. The mean age of patients was 53.2 years (sd=19) and 

59.4% (38) were male. Symptomatic infections occurred in 90.6% of the cases. The 

most frequent site of infection was pulmonary (53.1%), followed by surgical site 

(10.9%), and urinary tract (7.8%). The most common underlying diseases were 

neoplasia (34.4%) and AIDS (17.2%). Most of the patients infected with Ab (98.4%) 

had received antimicrobial therapy previously. The most frequently used drugs were 

cephalosporins (71.4%), carbapenems (50.8%), glycopeptides (46.0%), and 

fluoroquinolones (33.3%). Among the invasive procedures realized prior to Ab 

infection, intravascular catheters and vesical catheters where the most frequent (93.7%). 

The culture results from the isolate of each patient revealed that carbapenems resistance 

was 73.4%, ampicillin-sulbactam 60.9%, amikacin 20.3%, polymyxins 6.2%, 

tigecycline 3.1%. The overall mortality rate was 79.7% and related mortality rate to Ab 

infection was 67.2%. PFGE analysis of the isolates from 56 patients demonstrated the 

dissemination of genetically related clones within the ICU and between the different 

ICUs, and the identification of a major outbreak of MDR Ab in four out of the five 

analyzed ICUs involving 12 patients. In conclusion a high rate of antimicrobial 

resistance was detected as well as a high mortality rate among ICU patients infected 

with Ab, requiring stronger and more efficient measures to control this agent, as well as 

urgent measures are needed for the rational utilization of antibiotics in ICUs. 
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1- INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 Aspectos microbiológicos 

 

  O gênero Acinetobacter (do grego akinetos: não móvel), incluído na família 

Moraxellaceae, sofreu várias modificações taxonômicas nos últimos anos. O primeiro 

micro-organismo foi provavelmente descrito em 1908 como Diplococcus mucosus, 

depois em 1911, denominado por Beijerink, como Micrococcus calcoaceticus, e mais 

tarde outros 13 diferentes gêneros e espécies de variadas denominações até a designação 

oficial do gênero Acinetobacter em 1971 (Peleg et al.2008). Atualmente, após a 

utilização dos métodos de biologia molecular, 31 genoespécies são reconhecidas (14 

ainda sem denominação). Quatro genoespécies, o Acinetobacter baumannii 

(genoespécie 2), o Acinetobacter calcoaceticus (genoespécie 1), a  genoespécie 3 e a 

genoespécie 13TU estão agrupadas no Complexo Acinetobacter calcoaceticus - 

Acinetobacter baumannii, por não serem distinguíveis uma da outra pelos métodos 

fenotípicos de rotina. O Acinetobacter baumannii (A. baumannii) é a espécie 

primariamente associada com infecção em humanos (Allen & Hartman 2010). 

  Este gênero inclui bactérias gram-negativas, estritamente aeróbicas, ubiquitárias, 

não-fastidiosas, imóveis, catalase-positivas, oxidase-negativas e não-fermentadoras. 

Formam colônias de 1-2 mm, não pigmentadas, arredondadas e mucóides, muito 

semelhantes às colônias de Enterobacteriaceae, e apresentam bom crescimento nos 

meios convencionais de cultura a 37ºC (agar sangue e agar MacConkey).  

  A identificação fenotípica dos isolados de Acinetobacter spp. é aquela defendida 

por Bouvet e Grimont em 1986, baseada em 28 testes fenotípicos. Dos métodos 

validados para identificação das espécies, a hibridização DNA-DNA continua sendo a 

referência padrão. Ambos os métodos, de difícil utilização nos laboratórios, são 

realizados apenas em poucos laboratórios de referência no mundo (Bouvet & Grimont 

1987).  

  Métodos moleculares têm sido desenvolvidos e validados para identificação das 

espécies de Acinetobacter, como a ribotipagem (identifica espécies do Complexo 

Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii) e a verificação da similaridade 

genética entre as cepas como a Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). Outros 
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métodos moleculares como a análise de plasmídeos, MultiLocus Sequence Typing 

(MLST), Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) e a Polymerase Chain 

Reaction (PCR) permitem a detecção  de genes de resistência a antibióticos intrínsecos 

ao A. baumannii.  

  Todos os métodos são importantes para melhor compreender a epidemiologia e 

significado clínico das infecções causadas pelo Acinetobacter, visto que, as várias 

espécies desse gênero são susceptíveis à maioria dos antibacterianos provocando 

infecções frequentemente benignas, ao contrário da espécie A. baumannii que apresenta 

epidemiologia, patogenicidade, resistência e impacto clínico diferenciado (Peleg et al. 

2008,  Allen & Hartman 2010 ). 

  O A. baumannii, como bactéria de climas úmidos e quentes, adapta-se bem à 

vida livre (solo e água), animais (parasitismo) e objetos inanimados. Comumente, é 

isolado no ambiente hospitalar, em equipamentos e soluções, com habilidade para 

sobreviver por longos períodos em superfícies ambientais, mesmo secas, sugerindo os 

objetos inanimados como prováveis reservatórios (Fournier & Richet 2006a). 

Particularmente recuperado nas secreções respiratórias, feridas, pele, urina e trato 

digestivo de pacientes hospitalizados, representando colonização prolongada ou 

infecção. Ayats em 1997, concluiu que os sítios corpóreos dos pacientes são os maiores 

reservatórios para as infecções pelo A. baumannii durante os surtos. Sua disseminação 

entre os pacientes envolve, ainda, a transmissão através das mãos contaminadas dos 

trabalhadores de saúde (Ayats et al. 1997, Barchita et al. 2009). 

 

1.2 Mecanismos potenciais de resistência 

 

  Vários mecanismos de resistência a diferentes antimicrobianos foram descritos 

para o gênero Acinetobacter (figura 1), em particular os mecanismos enzimáticos (β-

lactamases), que degradam os antibióticos pela ação de enzimas como as 

cefalosporinases (Ex: AmpC e ESBL), que são as mais prevalentes. Também as metalo-

β-lactamases (classe B de Ambler) e as oxacilinases (classe D de Ambler) que tem 

atividade contra os antibióticos carbapenêmicos. No caso da resistência aos 

carbapenêmicos pelo A. baumannii, observa-se que é mais comumente mediada por 

oxacilinases (exemplo: OXA-23) do que por metalo-β-lactamases (Livermore & 

Woodford 2000, Rodrigues-Martinez et al.2010). 
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  Dos mecanismos não enzimáticos relatados, são importantes as bombas de 

efluxo multidrogas (aminoglicosídeos, quinolonas, tetraciclinas e glicilciclinas), que 

diminuem a concentração dos antibióticos no espaço periplásmico. A alteração dos 

alvos dos antibióticos, como as penicillin-binding-proteins (PBPs), as topoisomerases e 

as frações ribossômicas, são mais comuns que as alterações nos canais de porinas, 

proteínas da membrana bacteriana externa, importantes para o transporte dos 

antibióticos  β-lactâmicos (Giamarellou et al. 2008, Coyne et al. 2011).  

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 1. Mecanismos potenciais de resistência antimicrobiana do Acinetobacter 
O Acinetobacter, como uma bactéria gram negativa, tem uma membrana externa e uma membrana 
citoplasmática entre as quais (espaço periplásmico) se situam as β-lactamases (carbapemenases, AmpC β-
lactamases e β-lactamases de espectro expandido-ESBL). As penicilli-binding proteins (PBPs), 
localizadas na membrana citoplasmática, constituem o alvo final dos antibióticos β-lactâmicos. Para se 
ligar a esses alvos, os antibióticos devem atravessar os canais de porina (proteínas da membrana externa) 
e alcançar o espaço periplásmico. Uma vez no espaço periplásmico, os antibióticos β-lactâmicos se ligam 
às PBPs ou são ativamente expelidos por estruturas bacterianas através de bombas de efluxo. 
Acinetobacter pode abrigar integrons e transposons, elementos genéticos no cromossoma ou plasmídeos, 
que podem carregar múltiplos genes de resistência (Ex: para produção de ESBLs e metalo-β-lactamases). 
Fonte: (Adaptado de Munoz-Price  & Weinstein, N Engl J Med 2008). 
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  Ao nível genético, a resistência é adquirida tanto pela transferência horizontal de 

elementos móveis carreadores de multirresistência (transposons e plamídeos) entre a 

mesma espécie e outras espécies, como pela aquisição de elementos de inserção 

cromossomal (integrons). Também pela mutação em genes endógenos promovendo a 

inativação, modificação ou super expressão, que alteram funções celulares e favorecem 

subpopulações pré-existentes de cepas de A. baumannii expostas aos antimicrobianos 

(Maragakis & Perl 2008, Munoz - Price & Weinstein 2008). Existem relatos de “ilhas 

de resistência” com 45 tipos diferentes de genes de resistência, organizados em uma 

distribuição mosaica dentro do genoma de uma cepa de A. baumannii MDR epidêmica 

(Fournier et al. 2006b). Os diferentes mecanismos de resistência não são mutuamente 

excludentes, e explicam a marcada habilidade do A. baumannii em adquirir, acumular e 

auto-regular diferentes mecanismos de resistência (Munoz - Price & Weinstein 2008).  

 

1.3 Técnicas para diagnóstico 

 

  Para avaliar a susceptibilidade destas bactérias aos antimicrobianos, o Clinical 

Laboratory Standards Institute (CLSI-2009) orienta que a concentração inibitória 

mínima (MIC) dos antibióticos usados para o Acinetobacter spp sejam determinadas em 

caldo ou ágar Mueller-Hinton. Entretanto, existem discrepâncias evidentes quanto aos 

resultados de susceptibilidade do disco-difusão em meio ágar (sensível) e da micro-

diluição em caldo (resistente) para a ampicilina/sulbactam, piperacilina/tazobactam, 

ticarcilina/clavulanato, ceftazidima e cefepima, o que não acontece com os 

carbapenêmicos, aminoglicosídeos, fluorquinolonas e sulfametoxazol. Kits comerciais 

de identificação (métodos automatizados) como o Vitek II, Microscan e BD Phoenix 

podem ser utilizados com segurança, mas, permanecem com banco de dados limitados e 

substratos (açucares e enzimas) não específicos para o gênero Acinetobacter. Diante das 

dificuldades do Vitek II para avaliar a susceptibilidade aos carbapenêmicos (imipenem e 

meropenem), alguns autores defendem que ela seja confirmada por disco-difusão e que 

a MIC da colistina seja confirmada pelo E-test, fita plástica impregnada com 

concentrações crescentes do antibiótico que indica a MIC (Gilad et al 2006).  

  Os comitês internacionais CLSI, Food and Drugs Administration (FDA) e 

European Committe on Antmicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) não 

estabeleceram pontos de corte (breakpoints) de interpretação da sensibilidade (MIC) do 

Acinetobacter spp. à tigeciclina, e não considera confiável o uso do E-test ou disco 
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difusão neste caso. Apesar dos critérios para interpretação dos testes de sensibilidade 

para enterobactérias (documento M100-S20 do CLSI) serem descritos pela 

microdiluição (sensível ≤ 1μg/ml) e disco difusão (halo sensível ≥ 18 mm) para esta 

droga, estes resultados não podem ser extrapolados para o gênero Acinetobacter . No 

entanto, esses comitês e ainda o British Society for Antimicrobial Chemotherapy 

(BSAC) estabeleceram breakpoints com a colistina/polimixina B para Acinetobacter 

spp. com MICs ≤ 2μg/ml susceptível e MICs ≥ 4μg/ml resistente, usando o E-test e 

microdiluição. Novamente, o método de  disco-difusão não foi recomendado pela pobre 

difusão no meio ágar (Gales et al. 2001a , Peleg et al. 2008, CLSI 2009, CLSI 2011).  

 

1.4 Aspectos epidemiológicos 

 

  Nas três últimas décadas, o A. baumannii revelou um comportamento 

oportunista acomentendo pacientes críticos, com doença de base grave, internação 

prolongada, colonizados previamente, submetidos a cirurgias, procedimentos invasivos 

e com uso prévio de antimicrobianos. Seu papel é relevante nas infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) em instituições no mundo inteiro, em especial nas unidades 

de terapia intensiva (UTIs) de adultos, mas, incluindo também UTI neonatal, unidades 

de queimados, de oncologia, de cirurgia e neurocirurgia (Fournier & Richet 2006a, 

Lockhart et al. 2007, Giamarellou et al. 2008).  

  As infecções pelo A. baumannii costumam ocorrer em surtos, muitas vezes com 

uma fonte comum de contaminação, que associados à colonização prolongada podem 

contribuir para a endemicidade desse agente nas instituições de saúde. Vários surtos 

foram descritos (EUA, Inglaterra, França, Índia, Itália, Espanha, Holanda e outros) 

através de técnicas de biologia molecular (Van den Broek et al. 2009, Irfan et al. 2011). 

Na maioria dos casos, foi detectado um ou dois clones epidêmicos, e a transmissão 

desses clones foi observada entre os hospitais de uma mesma cidade, entre cidades 

diferentes e mesmo entre diferentes países (Sader et al. 1996, Seifert et al. 2005, 

Maragakis & Perl 2008, Giamarellou et al. 2008, Higgins et al. 2009). Análises 

moleculares demonstram que infecções causadas por A. baumannii no âmbito hospitalar 

podem ser tanto por clones esporádicos como endêmicos, sendo os pacientes das UTIs 

os mais frequentemente afetados (Cisneros & Rodrigues-Bano 2002, Raka et al. 2009, 

Ansaldi et al. 2011).  
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  Classicamente associado a infecções nosocomiais, o A. baumannii foi descrito 

em infecções não hospitalares, inclusive com cepas resistentes a vários antibacterianos, 

acometendo pacientes idosos em instituições de saúde com cuidados prolongados 

(Sengstock et al.2010). Estudos recentes têm associado o A. baumannii a infecções em 

ferimentos de guerra de soldados americanos no Iraque e Afeganistão, e os reservatórios 

deste agente não ficaram bem esclarecidos (Callie & Tatun 2010). 

  Desde 1974, o Centers for Diseases Control (CDC) nos EUA, tem verificado 

taxas mais altas (50%) de infecções nosocomiais por Acinetobacter spp. nas UTIs, entre 

os meses de julho a outubro (verão) em relação a outros meses do ano, apontando para 

uma possível variação sazonal da incidência das infecções neste país (McDonald et 

al,1999). 

  A resistência aos antibióticos é fator importante no comportamento 

epidemiológico do A. baumannii. O uso prévio de cefalosporinas, fluorquinolonas e 

carbapenêmicos é responsável pela pressão seletiva, mostrando claramente uma 

graduação dose-resposta com o consumo dos antimicrobianos (Lefebvre et al. 2011). 

Em alguns casos, a exposição aos carbapenêmicos, determina uma vantagem seletiva na 

colonização de isolados de A. baumannii resistentes a vários antibióticos, inclusive aos 

carbapenêmicos; e tanto o paciente infectado quanto o colonizado pode transmitir o 

micro-organismo resistente a outros pacientes, funcionários e ambiente (Siegel et al. 

2007, Giamarellow et al. 2008). As taxas crescentes de resistência do A. baumannii a 

três ou mais classes não relacionadas de antibacterianos (“multidrogarresistência”/ 

MDR), tornou-se um fenômeno comum nas infecções hospitalares nos últimos dez anos, 

inclusive, com descrição de cepas resistentes a todos os antimicrobianos conhecidos, 

definidas como cepas panrresistentes (Falagas et al 2006a,  ANVISA/MS 2010). 

  Fatores prognósticos e fatores de risco que permitam diferenciar os pacientes 

infectados dos pacientes apenas colonizados por A. baumannii MDR, permanecem 

indistinguíveis (Giamarellow et al. 2008). A comparação entre pacientes internados em 

UTI com infecção ou colonização por A. baumannii MDR e aqueles pacientes com 

infecção por outros micro-organismos, mostrou uma maior mortalidade (excesso de taxa 

de mortalidade de 24,3%) e um maior tempo de permanência na UTI (tempo adicional 

de 13,3 dias) para os pacientes infectados ou colonizados por A. baumannii MDR em 

relação ao segundo grupo citado (Tomas et al.2005, Sunenshine et al.2007). 

  Villegas & Hartstein em 2003, numa revisão de surtos por Acinetobacter spp 

encontraram 51 estudos descritivos (em língua inglesa) ocorridos entre os anos de 1977 
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e 2000 na Europa (Inglaterra, França, Finlândia, Bélgica, Alemanha, Espanha e 

Holanda), Estados Unidos, Canadá e outros países (Japão, Índia, Brasil, Austrália, 

África do Sul, Coréia do Sul e Bahamas). Descrevem 90% dos estudos em pacientes 

adultos e 75% dos casos de infecção em UTIs, especialmente pneumonia associada à 

ventilação mecânica. Destes 51 estudos, 23 estudos abordaram o padrão de resistência a 

múltiplas drogas, três deles descreveram resistência aos carbapenêmicos. A maioria dos 

estudos (48) definiu o A. baumannii como espécie causadora do surto descrito. Destes 

48 estudos, vinte e nove utilizaram métodos genotípicos para a identificação do A. 

baumannii. 

  A emergência de cepas de A. baumannii MDR provocando infecções 

nosocomiais tem atingido vários países da Europa, América do Norte, América Latina e 

demais continentes (Perez et al. 2007, Ortega et al. 2011) com descrição de numerosos 

surtos globais por A. baumannii MDR como exemplificado na figura 2.  

 

 
Figura 2. Países com descrição de surtos por A. baumannii resistentes aos carbapenêmicos antes (em 
vermelho) e depois de 2006 (em amarelo). Adaptado de Peleg et al. 2008.   

 

  Na América do Norte, a descrição de A. baumannii MDR é reportada desde 1991 

por surtos em hospitais de Nova Iorque (Go et  al. 1994), com transmissão de cepas 

geneticamente indistinguíveis  entre os pacientes hospitalizados. A infecção nosocomial 

por A. baumannii MDR nas UTIs americanas, tornou-se crescente ao longo dos anos, 

como mostraram os dados do National Nosocomial Infection Surveillance (NISS), 

coletados em várias regiões do país entre 1986 e 2003 (Gaynes et al. 2005).  
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  Na América Latina, o programa de vigilância antimicrobiana (SENTRY) 

analisou a susceptibilidade antimicrobiana de 826 isolados de Acinetobacter spp. em 

centros médicos de sete países entre os anos 1997-2001. O Brasil contribuiu com o 

maior número de isolados (400). Uma progressiva diminuição da susceptibilidade aos 

carbapenêmicos foi observada no período do estudo (de 1997- 2001), com até 40% das 

amostras não susceptíveis aos carbapenêmicos na Argentina e 2,2-13,6% no Brasil, 

onde seis isolados foram resistentes a polimixina B. A taxa de resistência dos isolados 

procedentes das UTIs foi duas vezes maior que a taxa de resistência fora das UTIs. 

Resultados de ribotipagem molecular indicaram 18 diferentes ribotipos de 

Acinetobacter spp. em 39 amostras avaliadas (ribotipo 521-1 mais comum) e 

demonstraram disseminação clonal de cepas MDR entre hospitais da Argentina e do 

Brasil (Gales et al. 2001b, Tognim et al. 2004). 

  No Brasil, apesar de descrição anterior da resistência do A. baumannii aos 

carbapenêmicos (Sader et al.1996), a identificação da resistência através da produção de 

oxacilinases (OXA-23) foi relatada num surto ocorrido em Curitiba em 1999 (Dalla-

Costa et al. 2003), e através da produção de metalo-β-lactamase (IMP-1) por cepa 

isolada de paciente internado no Hospital São Paulo-SP em 2003 (Gales et al. 2003). 

Em um país de proporções continentais, alta diversidade geográfica e econômica, e 

população de 192 milhões de habitantes, o A. baumannii surge como importante 

patógeno nosocomial, causando infecções em UTIs e surtos, notadamente com isolados 

que apresentam resistência aos carbapenêmicos (taxa de 25-45%), através da produção 

de oxacilinases, como a OXA-23 detectada em 63% dos isolados (Rossi, 2011).  

  Um estudo da região Sul do Brasil, envolvendo 12 hospitais públicos com altos 

níveis endêmicos de A. baumannii MDR descreve 585 infecções e 211 isolados de A. 

baumannii, com três grupos clonais comuns a todos os hospitais estudados, cuja 

proporção de casos em UTIs foi de 41% (Martins et al. 2011) . No interior do estado do 

Paraná foi descrito endemicidade de A. baumannii resistente a carbapenêmicos em UTI 

(oito leitos) de hospital universitário, com 66 isolados (Saalfeld et al. 2009). Estudo em 

oito hospitais do Rio de Janeiro apresentou 110 isolados de A. baumannii resistentes ao 

imipenem, por produção de OXA-23 (Carvalho et al. 2009). Casos de infecção de 

corrente sanguínea por A. baumannii produtor de OXA-23 em hospital universitário de 

São Paulo, mostrou letalidade de (61,9%) a despeito do uso apropriado de antibióticos 

(Furtado et al. 2011).  
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  Um estudo de vigilância nacional (Brazilian SCOPE) avaliou a epidemiologia e 

microbiologia das infecções de corrente sanguínea de 16 hospitais das cinco regiões 

brasileiras, demonstrando a participação do Acinetobacter spp. em 11,4% dos episódios 

bacterêmicos com taxa de resistência aos carbapenêmicos de 56%. Houve detecção de 

gene OXA-23 em 76% dos isolados e mortalidade bruta de 65,5% (Marra et al. 2011). 

  Realizamos uma revisão sistematizada da literatura, para levantamento de surtos 

por Acinetobacter spp. no Brasil, no período de 1991 a 2011, a fim de identificar 

estudos (série de casos, resumos, casos-controle e coortes) nas línguas inglesa, 

espanhola ou portuguesa. A busca foi realizada nas bases de dados : Medline, Lilacs e 

Scielo, usando os unitermos: “Acinetobacter” e “outbreak” e “Brazil”, e também foram 

levantados pôsters apresentados na última Intercience Conference on Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy (ICAAC/2011) em Chicago/USA. Foram encontradas seis 

publicações e um pôster, cujas principais características estão relacionadas no quadro 1.  

 
Quadro1: Surtos de infecção por Acinetobacter spp. no Brasil, no período de 1991-2011.  

Autor/ano            Tipo de         Período       Faixa         Amostra      
 Estado                 estudo                              etária 

Óbitos 
 (%) 

Resistência a 
Carbapenen 

Levin  et al.            Caso-            4  meses       Adulto       46 casos            
 1996                      controle                                                 23 controles       
São Paulo                                

 26(57 %) 
   9(39%) 

    100% 
 

Dalla-Costa et al.   Série de      12 meses     Adulto        8 casos 
2003                       casos 
Paraná                                     

 5(62,5%) 
 

   100% 
(OXA-23) 

Brito  et al.             Caso-           6 meses      Neonatos     11casos 2005   
controle                                                              Minas Gerais                        
22controles     

 3(27,3%)  
  ‐‐ 

     -  
(2 clones) 

Takagi  et al.          Série de        6 meses      Adulto           8 casos 
2009                        casos 
São Paulo                                                             

   ‐‐ 
 

   100% 
(OXA-51) 

Romanelli et al.     Caso-            18 meses    Adulto         86 casos       
2009                       controle 
Minas Gerias                                                                      172controles      

21(30%) 
  _    

   100% 
     ‐‐‐ 

Clemente et al.      Série de        5 meses         _               15 casos 
2011                         casos 
Minas Gerais                           

   ‐‐     100% 
(OXA-143) 

Prates et al.             Coorte           33meses     Adulto         66 casos 
2011 
Rio Grande Sul                        

31(47%)    100% 
(OXA-23) 

 

   

 
  Como podemos verificar no quadro 1, as sete publicações encontradas ocorreram 

na região sul e sudeste, sendo a maioria em pacientes adultos, com exceção de um 

estudo em neonatos.  O período de acompanhamento dos surtos variou de 4 a 33 meses 
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e quase 100% das cepas isoladas apresentaram resistência aos carbapenêmicos. Apenas 

o estudo mineiro em neonatos foi exceção e demonstrou 100% de sensibilidade aos 

carbapenêmicos. 

  Um relatório técnico da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) caracterizou, 

através de tipagem molecular, os isolados bacterianos de sua rede de monitoramento de 

resistência e incluiu 540 amostras enviadas pelos Laboratórios Centrais do Brasil, entre 

agosto/2009 e julho/2010.  Das 540 amostras recebidas, 165 amostras eram isolados de  

A. baumannii. Dos165 isolados de A. baumannii, 89 amostras foram encaminhadas pelo 

LACEN/GO: 13 amostras (de três hospitais de Goiânia) tinham 11 isolados positivos 

para OXA-23, e 76 amostras (consideradas de um surto) tinham 66 isolados positivos 

para OXA-23. Todas as 89 amostras enviadas pelo LACEN/GO pertenciam a três 

hospitais públicos goianos e confirmam a presença de padrão genômico de resistência 

aos carbapenêmicos no estado de Goiás (FIOCRUZ-Rio de Janeiro, 2010).  

  Em Goiânia, a Divisão de Prevenção e Controle de Infecções em Serviços de 

Saúde (DPCISS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza vigilância passiva das 

infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) por bactérias MDR. A vigilância 

ocorre nos hospitais que possuem UTIs próprias ou terceirizadas, conforme ofícios 

130/2011 e 750/2012. Monitora 43 UTIs na grande Goiânia com recomendação oficial 

(portaria municipal 0561/2009) para notificação compulsória. Destas 43 UTIs, 25 UTIs 

em média notificam as IRAS mensalmente. A DPCISS elaborou um relatório com as 

notificações de casos suspeitos e confirmados de infecção por A. baumannii MDR pelas 

comissões de controle de infecção hospitalar (CCIHs). De treze hospitais avaliados da 

região metropolitana de Goiânia, foram detectados 178 casos de infecção e 87 óbitos no 

período de março/2009 a maio/2010, a maioria em pacientes críticos de UTIs (SMS-

Goiânia, 2010).  

  Em hospital escola de grande porte da cidade de Goiânia, este micro-organismo 

foi descrito entre os principais agentes de bacteremia nosocomial (Guilarde et al.2007). 

Nos últimos anos, foi demonstrado aumento na frequência dos bacilos Gram-negativos 

não fermentadores nessa instituição, com 40% de resistência aos carbapenêmicos entre 

os isolados de A. baumannii (Valério et al. 2008). 

  No ambiente hospitalar ou provocando infecções não-hospitalares, a predileção 

do A. baumannii por colonizar e infectar pacientes criticamente doentes, com 

prognóstico ruim, tem dificultado a determinação do verdadeiro impacto clínico deste 

patógeno. Entretanto, sua habilidade em sobreviver no ambiente hospitalar e sua 
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propensão em acumular mecanismos determinantes de resistência parecem explicar as 

dificuldades no manejo clínico destas infecções, bem como para conter sua 

disseminação entre as instituições de saúde.  

 

1.5 Aspectos clínicos 

 

  O A. baumannii, assim como outras bactérias gram negativas nosocomiais, é 

responsável por vários tipos de infecções, que incluem sepse, pneumonia, endocardite, 

meningite, infecções de pele, osso, cirúrgicas e de trato urinário. As infecções ocorrem 

principalmente em pacientes de UTI, onde os procedimentos invasivos diagnósticos e 

terapêuticos têm aumentado nas duas últimas décadas (Peleg et al.2008). Os fatores de 

risco para colonização, virulência e invasão pelo A. baumannii são similares e a 

verdadeira frequência da infecção nosocomial é difícil de ser distinguida (Bergogne-

Bérézin & Towner 1996, Fournier & Richet, 2006a). Particularmente porque o 

isolamento desse micro-organismo em vários espécimes clínicos, pode significar tanto 

infecção como colonização, considerando o comprometimento clínico e o desfecho 

desfavorável dos pacientes hospitalizados (Perez et al. 2007). 

  A pneumonia nosocomial é a mais importante infecção causada pelo A. 

baumannii, particularmente, associada à ventilação mecânica e precedida por 

colonização da árvore respiratória. Fatores importantes para identificar um maior risco 

de pneumonia ou colonização da árvore respiratória por esse agente na UTI incluem 

ainda: idade avançada, doença pulmonar crônica, imunossupressão, cirurgia, uso de 

antibióticos e presença de tubos gástricos e endotraqueais. O diagnóstico clínico 

considera a internação ou ventilação mecânica superior a 48 horas ao se assumir a 

pneumonia nosocomial. As taxas de mortalidade associadas à pneumonia por A. 

baumannii variam de 30 a 75% (Bergogne-Bérézin & Towner 1996, Xie et al.2011).  

  A bacteremia tem sido descrita em 10-30% dos pacientes infectados com A. 

baumannii, principalmente, em pacientes adultos com doenças malignas, queimados, 

cirurgiados, poli-traumatizados, e muitas vezes, ela é secundária à infecção ou 

colonização em outro sítio corpóreo como trato respiratório, trato intestinal e cateteres 

(Whisplinghoff et al 2000). Também neste caso, a colonização prévia pelo agente num 

mesmo indivíduo e/ou em outros pacientes internados da mesma unidade hospitalar, 

está fortemente associada à ocorrência de infecção invasiva e bacteremia nestes 

pacientes (Jang et al.2009). As manifestações clínicas da infecção de corrente sanguínea 
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pelo A. baumannii variam desde uma bacteremia transitória até uma doença fulminante 

e choque séptico (25-30% dos casos). Bacteremias pelo A. baumannii são 

polimicrobianas em 19 a 35% dos casos e a taxa de letalidade alcança 34% (Cisneros & 

Rodriguez-Bano 2002, Munoz-Price & Weinstein, 2008). 

  As taxas de letalidade fornecem forte evidência que as bacteremias pelo A. 

baumannii não tem maior gravidade que as bacteremias causadas por outras bactérias 

gram-negativas (Whisplinghoff et al 2000, Gaynes et al. 2005). Entretanto, existem 

controvérsias sobre a elevada morbidade e letalidade associada à bacteremia pelo A. 

baumannii, sugerindo outras causas de mau prognóstico (letalidade da doença de base, 

pneumonia associada), bem como, dificuldade em definir a mortalidade atribuída à 

infecção ou à colonização pelo A. baumannii devido a outros fatores de risco associados 

(Falagas et al 2006b). 

  Outros sítios de infecção, geralmente esporádicos, são secundários a traumas, 

procedimentos invasivos e apresentam fatores de risco comuns como internação 

prolongada, colonização prévia e uso de antibacterianos (Cisneros & Rodriguez-Bano 

2002, Jang et al. 2009). 

 

1.6  Aspectos terapêuticos 

 

  Até a década de 70, mesmo as infecções hospitalares por A. baumannii eram 

tratadas com aminoglicosídeos, ampicilina, carbenicilina ou ácido nalidíxico, tanto em 

monoterapia como em uso combinado de drogas. O surgimento progressivo de cepas 

resistentes aos antigos antibióticos, e inclusive às cefalosporinas, quinolonas e 

tetraciclinas, tem sido notificado desde esta década (Bergogne-Bérézin 1996). O número 

expressivo de mecanismos de resistência adquirida e as reduções progressivas nas MICs 

das drogas com susceptibilidade para o A. baumannii, tem dificultado a escolha 

adequada do antibacteriano para o tratamento. 

  O sulbactam apresenta atividade antimicrobiana intrínseca, bacteriostática ou 

bactericida contra o A.baumannii e foi descrito como o mais efetivo dos inibidores das 

β- lactamases, neste caso. Sua combinação com ampicilina, cefoperazone e outras 

penicilinas anti-pseudomonas não demonstrou maior atividade antimicrobiana para o A. 

baumannii, porém sua associação com o meropenem mostrou sinergismo de 30% para 

cepas sensíveis ao meropenem in vitro (Giamarellou et al.2008, Oliveira et al. 2008). 
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  A atividade antimicrobiana dos carbapenêmicos foi comparada à de outros 

antibióticos e testada em 226 amostras coletadas (isolados de A. baumannii) de vários 

países, no programa de vigilância Meropenem Yearly Susceptibility Test Information 

Collection (MYSTIC) entre 2002 e 2004, revelando que o meropenem foi o antibiótico 

mais ativo (76,1%) comparado com o imipenem (74,7%), gentamicina (51,9%), 

ciprofloxacino (40,5%), piperacilina/ tazobactam (39,8%) e ceftazidima (38,1%). 

Também ficou demonstrado a queda progressiva da susceptibilidade do A. baumannii 

ao meropenem entre 1988 (84,8%) e 2005 (64,4%) e o inverso crescimento da 

resistência de 5,9% para 28,6% neste mesmo período (Rhomberg & Jones, 2005). 

  Mesmo atualmente, os carbapenêmicos são os fármacos de escolha para o 

tratamento das infecções por A. baumannii, pois tem excelente atividade bactericida e 

susceptibilidade ainda superior a 90% em muitas regiões do mundo (Perez et al. 2007). 

O doripenem, um novo carbapenêmico, tem equivalente atividade in vitro contra os 

isolados do gênero Acinetobacter, inclusive com MIC definida pelo CLSI (CLSI 2011). 

No entanto, a eficácia destes antibióticos, está sendo rapidamente comprometida pela 

resistência específica à perda de porinas, e principalmente, à produção de β-lactamases 

da classe B (metalo-βlactamases) e da classe D de Ambler (oxacilinases). Existe 

descrição de susceptibilidade discordante entre os carbapenêmicos em diferentes locais, 

sendo necessário conhecer o padrão local de susceptibilidade a cada um deles antes de 

iniciar terapêutica específica (Livermore & Woodford 2000, Fishbain & Peleg,2010).  

  A tigeciclina, uma glicilciclina com atividade bacteriostática e altas taxas de 

susceptibilidade para espécies de Acinetobacter MDR. É uma droga não nefrotóxica, 

que a despeito de dados clínicos limitados e atividade in vitro controversa devido aos 

MICs não consensuais, tem sido utilizada frequentemente, de maneira isolada ou em 

associação com outras drogas para tratamento destas infecções. Alguns estudos não 

recomendam o uso isolado deste fármaco em infecções de corrente sanguínea, pulmão e 

em meningites, devido aos níveis plasmáticos sub-ótimos. Já existe descrição de cepas 

de Acinetobater spp. resistentes a esse fármaco (Brink et al. 2010).  

  Os aminoglicosídeos têm mantido moderada atividade antimicrobiana (60% para 

amicacina) para o A. baumannii resistente aos carbapenêmicos (Giamarellou et al,2008; 

Karageorgopoulos & Falagas 2008). 

  A polimixina B e a colistina, de ação semelhante, são antigos fármacos 

nefrotóxicos e neurotóxicos, considerados eficazes no tratamento das infecções por A. 

baumannii resistente aos carbapenêmicos, na maioria das infecções (Gales et al.2011). 
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Assim sendo, os clínicos foram forçados a recuperar o uso da “velha” polimixina, cuja 

avaliação do uso clínico era apenas retrospectiva, com diferentes e inovadores regimes 

de infusão (mesmo uso em aerossol). Infelizmente, a resistência às polimixinas emerge 

com o uso desta classe de drogas (Reis et al.2003, Falagas et al. 2010) e a recente 

observação da heterorresistência entre populações de A. baumannii MDR que 

inicialmente sensíveis às colistinas, apresentam crescimento de subpopulações 

resistentes a despeito do uso de concentrações de colistina acima da MIC (Li et al. 2006, 

Tan et al. 2007).  

  As infecções por A. baumannii MDR estão associadas à alta letalidade. As 

opções terapêuticas disponíveis incluem tigeciclina, polimixinas, ampicilina/ sulbactam, 

aminoglicosídeos e mesmo a rifampicina, com propostas de associações heterogêneas, 

porém, com poucos estudos comparativos ou bem controlados (Levin et al. 2003, 

Oliveira et al. 2008, Fishbain & Peleg 2010).   

 

1.7 Medidas de prevenção e controle das infecções por A. baumannii MDR 

 

  A vigilância epidemiológica em UTIs é elemento crítico essencial para um 

programa de controle de infecção hospitalar bem sucedido. Programas de vigilância 

ativos oferecem importantes informações sobre as tendências de um micro-organismo 

em adquirir resistência, sua localização espacial e temporal nas unidades e sua 

capacidade de provocar colonizações, infecções graves e óbitos (Ortega et al. 2011, 

Brasil-ANVISA, 2010). 

  A maioria dos isolados de A. baumannii são obtidos do ambiente hospitalar e a 

transmissão cruzada é a rota mais importante na manutenção do agente infeccioso e na 

ocorrência de surtos (Barchitta et al. 2009). Estudos confirmam o papel das precauções 

de barreira ou de contato em prevenir a transmissão cruzada e reduzir a aquisição do A. 

baumannii pelos pacientes e profissionais (Podnos et al. 2001, Lefebvre et al. 2011). A 

precaução de contato compreende o isolamento do paciente colonizado ou infectado, a 

higienização das mãos e a utilização de EPIs (equipamentos de proteção individual) de 

maneira diferenciada, sendo mais eficaz que a precaução padrão para evitar a 

disseminação de micro-organismos MDR no ambiente hospitalar (Siegel et al. 2007). 

  O impacto das medidas de precauções pode ser avaliado, comparando 

temporalmente taxa de incidência dos casos de colonização/infecção pelo A. baumannii 

com a implantação das medidas de barreira nas instituições e departamentos. Lefebvre 
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(2011), num estudo de 10 anos, confirma a eficácia dessas medidas, demonstra uma 

incidência de casos adquiridos significativamente maior na UTI em relação a outros 

departamentos e uma tendência de aumento de cepas MDR ao longo dos anos, 

enfatizando o consumo aumentado das quinolonas na emergência de cepas MDR. 

Outros estudos também apontam o consumo dos carbapenêmicos como fator de risco 

associado à colonização e infecção pelo A. baumannii MDR (Tomas et al. 2005, Paul et 

al. 2005), o que reforça a importância das políticas de controle do consumo dos 

antimicrobianos, baseadas nos dados de resistência bacteriana de cada instituição.  

  Possivelmente, três grandes fatores contribuem para a persistência do 

A.baumannii no ambiente hospitalar: resistência à dissecação, aos desinfetantes e aos 

antimicrobianos. Medidas práticas gerais e avançadas para contenção/controle destas 

infecções são propostas por várias instituições no mundo inteiro. Dentre as medidas 

propostas no ambiente hospitalar (Podnos et al.2001, Urban et al. 2003, Siegel et al. 

2007), temos como exemplos: 

 
1- Adequação das técnicas laboratoriais para detecção de micro-organismos MDR e 

formação de banco de cepas para tipagem molecular; 

2- Identificação de fonte comum de disseminação de organismos MDR; 

3- Intensificação da limpeza/higiene hospitalar; 

4- Monitoramento de eficácia das medidas tomadas, pelos estudos de prevalência 

de casos e pelas culturas de vigilância de possíveis carreadores/transmissores e 

do meio ambiente após higienização; 

5- Precauções de contato dirigidas para pacientes infectados e colonizados com 

organismo MDR; 

6- Erradicação da colonização; 

7- Higienização das mãos; 

8- Protocolos rigorosos de técnicas assépticas de implantação e manutenção de 

dispositivos invasivos e procedimentos de risco; 

9- Monitoramento da adesão às medidas de controle instituídas; 

10- Política de uso prudente e restrição do uso abusivo dos antimicrobianos; 

11- Estratégias terapêuticas para tratamento das infecções por diferentes espécies de 

Acinetobacter de acordo com os padrões de resistência observados; 

12- Incentivos para desenvolvimento de novos antimicrobianos;  
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13-  Evitar internações desnecessárias, promovendo altas mais precoces e 

tratamentos domiciliares; 

14- Bloqueio de leitos /internação e às vezes fechamento da unidade (UTI). 

 
  No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em nota 

técnica nº1/2010 de 25 de outubro de 2010 publicou orientações sobre medidas de 

prevenção, identificação e controle de infecções relacionadas à saúde por micro-

organismos multirresistentes, dirigidas às secretarias de saúde municipais, estaduais e 

do Distrito Federal (Brasil, ANVISA,2010). 

  Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com 

representantes de 10 hospitais locais e da Associação Gaúcha de Profissionais em 

Controle de Infecção, organizou uma força tarefa em 2007, produzindo um manual de 

orientação para controle e disseminação de Acinetobacter spp. com resistência aos 

carbapenêmicos no município de Porto Alegre (SMS-Porto Alegre,2007). Entre outras 

iniciativas, implantou uma ficha de notificação e registro de casos de pacientes 

portadores de Acinetobacter spp. MDR. Experiências como esta, demonstram que é 

possível construir estratégias de enfrentamento de problemas de saúde pública que 

colaborem para a preservação da saúde da população. 

  É indiscutível, que o aumento de infecções hospitalares por A.baumannii MDR 

representa um grave problema de saúde pública. Atitudes conjuntas interinstitucionais e 

de órgãos governamentais são fundamentais para o controle da disseminação da bactéria 

e da erradicação de surtos nas instituições do país. 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

 

  Em Goiás, especialmente em Goiânia e Aparecida de Goiânia, nos últimos anos, 

vários hospitais registraram o isolamento de cepas de A. baumannii com padrão de 

resistência a diferentes classes de antimicrobianos, causando infecções nosocomiais e 

óbitos. No entanto, os relatórios oficiais (SMS-Goiânia 2010) sobre casos suspeitos de 

infecção e ocorrência de óbitos nos pacientes infectados, não descrevem a incidência de 

infecções nas instituições relacionadas e fornecem dados escassos para traçar o perfil 

epidemiológico dos casos. Faltam dados publicados sobre os critérios diagnósticos 

definidores de infecção e as implicações clínicas das infecções.  Não se tem 

conhecimento sobre os clones circulantes em hospitais de Goiânia ou do estado de 

Goiás.  

  Nosso estudo, vem acrescentar informações sobre a frequência do isolamento do 

A. baumannii em de cinco UTIs de adultos de quatro instituições de referência (3 

públicas e 1 filantrópica) em atendimento intensivo, nas duas maiores cidades do estado 

de Goiás em um período de 6 meses. Vem elucidar as características clínicas e 

epidemiológicas das infecções, a existência de clones de A. baumannii circulantes entre 

os hospitais de Goiânia e averiguar a similaridade genética entre os isolados bacterianos 

das diferentes UTIs. Estas instituições foram escolhidas por possuírem unidades de 

terapia intensiva, equipes de controle de infecção hospitalar atuantes e suporte 

laboratorial para identificação e avaliação da susceptibilidade dos micro-organismos 

isolados. 

  A relevância clínica da morbiletalidade destas infecções e a confirmação da 

existência de cepas de A. baumannii com multirresistência em nosso meio (FIOCRUZ-

Rio de Janeiro, 2010), mostram a necessidade de se conhecer melhor a dinâmica das 

infecções causadas por esse micro-organismo a fim de subsidiar a implantação de 

medidas mais efetivas de prevenção e controle deste patógeno nas unidades 

hospitalares. 
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3- OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

  Avaliar o perfil clínico-epidemiológico e molecular das infecções causadas por 

A. baumannii em pacientes adultos internados em cinco UTIs de hospitais terciários da 

região metropolitana de Goiânia. Caracterizar geneticamente, os isolados circulantes 

nos quatro hospitais para investigar possível similaridade entre eles.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

1- Descrever as principais características clínicas, epidemiológicas e moleculares das 

infecções por A. baumannii nas UTIs estudadas. 

 
2- Descrever o perfil de suscetibilidade antimicrobiana do A. baumannii no período do 

estudo.  

 
3- Pesquisar a existência de clones geneticamente comuns entre os isolados de 

pacientes das diferentes unidades. 

 
4- Avaliar a letalidade das infecções por A. baumannii. 
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4- MÉTODOS 

 

 

4.1 Delineamento 

 

  Coorte descritiva de pacientes adultos internados em UTIs e infectados por A.  

baumannii. 

 

4.2 Locais do estudo 

 

4.2.1 UTI de atendimento clínico (UTI-1) e UTI de atendimento cirúrgico (UTI-2), com 

oito leitos cada, pertencentes a um hospital universitário com 300 leitos. 

 
4.2.2 UTI (UTI-3) de atendimento clínico com nove leitos, pertencente a um hospital 

estadual de referência no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias com 126 

leitos. 

 
4.2.3 UTI (UTI-4) de atendimento cirúrgico com nove leitos, pertencente a hospital 

filantrópico de referência em câncer no estado de Goiás, com 211 leitos. 

 
4.2.4 UTI (UTI-5) de atendimento clínico com dez leitos, pertencente a um hospital 

estadual de referência em urgências com 75 leitos, em Aparecida de Goiânia. 

 

  Conforme dados dos questionários de caracterização das UTIs investigadas 

(anexo 3), todas apresentavam as conformidades exigidas pela vigilância sanitária, no 

tocante ao número de leitos e espaço físico,  número de profissionais médicos e técnicos 

de enfermagem por leitos e turno. Verificou-se também, a existência de rotinas escritas 

para realização de procedimentos invasivos e para desinfecção de leitos e equipamentos; 

padronização escrita e auditoria para o uso de antimicrobianos e o uso de placas de 

precauções e leitos de isolamento (de 1 a 4 leitos) em todas as unidades. Também havia 

registro pelas comissões de controle de infecção hospitalar (CCIHs), de casos 

assumidos de infecção pelo A. baumannii (15 até 44 casos/ano), de óbitos relacionados 

a infecções e de cepas resistentes aos carbapenêmicos no ano de 2009. 
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4.3 Período 
 

  Junho a dezembro de 2010. 

  Durante os seis meses do estudo todas as culturas de quaisquer espécimes 

biológicos colhidas em pacientes hospitalizados nas cinco UTIs que detectaram A. 

baumannii foram avaliadas, com seguimento dos casos até a alta ou o óbito do paciente. 

 

4.4 Critérios de inclusão 
 

  Pacientes com idade igual ou superior a 18 anos cuja cultura de espécime 

biológico colhida na UTI demonstrasse A. baumannii.  

 

4.5 Critérios de exclusão 
 

  Pacientes sem infecção por A. baumannii e pacientes com infecção por A. 

baumannii fora da UTI ou pacientes cuja infecção foi detectada antes das primeiras 48 

horas da internação. Pacientes (ou responsáveis) que não assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

4.6 Coleta de dados 
 

  Elaborado questionário estruturado (anexo 2) para coleta das variáveis 

demográficas dos pacientes, como sexo, idade, tempo desde a admissão até a detecção 

do A. baumannii; quadro clínico, uso de antimicrobiano e sua classe, procedimentos 

cirúrgicos e procedimentos invasivos prévios, internação anterior em UTI ou em outra 

instituição, data e tipo de desfecho. Outro questionário (anexo3) para a caracterização 

das UTIs, realizado de acordo com os seguintes critérios: número de leitos, 

profissionais, equipamentos, rotinas de limpeza e desinfecção do ambiente; 

procedimentos invasivos, padronização de precauções e isolamento, utilização de 

antimicrobianos e levantamento dos casos de infecção e óbito por A. baumannii nas 

instituições envolvidas, no ano de 2009. 

 

4.7 Isolamento, identificação e susceptibilidade microbiana 
 

  A coleta dos espécimes biológicos ocorreu conforme a indicação da equipe 

médica assistente, sendo que todas as UTIs possuíam assistência de médico 
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infectologista. As amostras foram encaminhadas e identificadas no laboratório de 

referência local segundo a rotina de cada unidade hospitalar, pelo método automatizado 

e/ou manual.  

  As amostras da UTI-3 e UTI-5 foram encaminhadas ao Laboratório Central de 

Saúde Pública (LACEN) e as da UTI-4 para o laboratório próprio do hospital, onde as 

culturas foram processadas pelo método manual, com isolamento da bactéria em Agar 

MacConkey e identificação através da bacterioscopia com coloração pelo Gram e por 

provas bioquímicas: motilidade (IAL), crescimento a 42oC, citrato, OF-glicose, oxidase, 

uréia, bile-esculina, testes de descarboxilase (lisina, ornitina e arginina) e OF-lactose a 

10% . A avaliação da suscetibilidade do A. baumannii por disco-difusão e pelo E-test 

(polimixina com MIC ≥ 4 μg/ml para resistência). 

  As amostras dos pacientes das UTIs 1 e 2 foram enviadas para o laboratório 

próprio do hospital, que utilizou o equipamento Vitek II (sistema automatizado) para 

identificação da bactéria pelas provas: DP-300, p-cumarico, controle do crescimento, 

acetamida, esculina, indican vegetal, uréia, citrato, malonato, triptofano, polimixina-B, 

glucose, lactose, maltose, manitol, xilose, rafinose, sorbitol, H2S, sacarose, inositol, 

adonitol, raminose, L-arabinose, fermentação de ONPG, glicose (fermentativa), testes 

de descarboxilase (lisina, ornitina e arginina).  

  Todos os laboratórios seguiram os padrões de suscetibilidade recomendados pelo 

Clinical and Laboratorial Standards Institute 2009 (CLSI 2009). A determinação da 

suscetibilidade do A. baumannii foi avaliada para os seguintes antimicrobianos: 

ampicilina/sulbactam, amicacina, gentamicina, ceftazidima, cefepima, ciprofloxacina, 

levofloxacina, imipenem, meropenem, piperacilina/tazobactam, polimixina B/colistina, 

tetraciclina e tigeciclina.  

 

4.8 Tipagem molecular  

 

  As culturas bacterianas identificadas foram armazenadas a -70ºC e enviadas para 

o laboratório de Biologia Molecular do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP), onde a preparação do DNA genômico dos isolados de A. baumannii foi 

realizada como descrito por Seifert et al. (2005). A suspensão bacteriana foi inserida em 

plugs de agarose low melting, depois digerida com 30 U da enzima de restrição ApaI . 

Os fragmentos de DNA gerados foram então separados em agarose a 1% com tampão 

de corrida TBE a 14ºC e a eletroforese foi conduzida em um aparelho CHEF-DR II 
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(Bio-Rad®) com pulsações variando de 5-20s e uma tensão de 6V/cm durante 19 horas. 

Os fragmentos separados foram detectados após coloração dos géis com brometo de 

etídeo (0,5 μg/mL), analisados por inspeção visual de acordo com os critérios de 

Tenover et al (1995) e através da imagem digitalizada com o software Bionumerics v. 

5.0 (Applied Maths, Bélgica). 

  Dois ou mais isolados possivelmente relacionados foram agrupados (clusters) 

pelo coeficiente de similaridade de Dice superior a 80%, que indica uma diferença entre 

eles de 4-6 fragmentos no gel. A relação entre todos os isolados foi apresentada como 

dendrogramas (Applied Maths, Bélgica) construídos usando-se o algorítmo de análise 

genética UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean algorithm). 

Isolados agrupados em clusters foram considerados como pertencentes ao mesmo PFGE 

(Tenover et al. 1995).  
 

4.9 Definições 

 

Infecção: definida como a presença do agente infeccioso causando dano ou alteração 

fisiológica, que se manifestou por sinais clínicos e/ou sintomas (Osterholm & Hedberg 

2010).  
 
Colonização: considerada quando o agente infeccioso estava presente no indivíduo sem 

gerar repercussões clínicas de resposta imune específica (Osterholm & Hedberg 2010).  
 
Suscetibilidade: foram seguidos os critérios interpretativos recomendados pelo CLSI 

(CLSI 2009), instituto norte-americano que padroniza a sensibilidade do micro-

organismo a diversos antimicrobianos, considerando: 
 
Sensível: quando o micro-organismo isolado é inibido pela MIC do antimicrobiano, 

padronizada para os testes de sensibilidade, cuja dose utilizada seja a recomendada para 

tratamento no sítio envolvido. 
 
Intermediário: inclui isolados cuja MIC determinada do antimicrobiano se aproxima 

dos valores de sensibilidade, mas, para os quais se acredita que os níveis sanguíneos e 

tissulares do antimicrobiano e a resposta clínica possam ser inferiores àqueles para os 

isolados sensíveis.  
 
Resistente: quando o micro-organismo isolado não é inibido pela MIC do agente 

antimicrobiano, padronizada para os testes de sensibilidade.  
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Multidrogarresistência (MDR): A. baumannii resistente a três ou mais classes de 

antimicrobianos não relacionados para os quais deveria apresentar sensibilidade 

(Falagas et al.2006a, ANVISA/MS 2010).  
 
Pandrogarresistência (PDR): A. baumannii resistente in vitro a todos os 

antimicrobianos conhecidos aos quais deveria apresentar sensibilidade (Falagas et al. 

2006, ANVISA/MS 2010). 

 
Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS): Para diagnóstico de infecção nos 

respectivos sítios foram utilizadas as seguintes definições, de acordo com os critérios 

adotados para Infecção Relacionada à Assistência a Saúde (IRAS) da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária 2009 (ANVISA/MS 2009): 

 
Infecção do trato respiratório (pneumonia bacteriana): infecção assumida pelo 

médico assistente e diagnosticada após 48 horas da admissão hospitalar com pelo menos 

2 dos critérios clínicos: febre (temperatura axilar ≥ 37,8º C sem outra causa), leucopenia 

(< 4000 cel/mm3 ) ou leucocitose (> 12000 cel/mm3 ), surgimento de secreção purulenta 

ou aumento/mudança no aspecto das secreções respiratórias; e critérios radiológicos que 

mostrassem infiltrado pulmonar persistente, novo ou progressivo, opacificação ou 

cavitação. A pneumonia foi definida quando associado aos critérios clínicos e 

radiológicos, houvesse um dos critérios laboratoriais: hemocultura positiva sem outro 

foco de infecção, cultura positiva de líquido pleural, contagem de colônias bacterianas ≥ 

106 UFC/mL no aspirado traqueal. 

 
Infecção trato urinário (ITU): infecção urinária assumida pelo médico assistente, 

sintomática (febre, dor lombar ou em baixo ventre, disúria ou poliúria) ou não, que 

apresentasse cultura de urina positiva (≥ 105 UFC/mL), obtida com utilização de técnica 

apropriada de coleta, de um uropatógeno (bactéria gram negativa) com até 2 espécies 

microbianas para pacientes submetidos  a sondagem vesical . 

 
Infecção primária corrente sanguínea (ICSP): infecção sistêmica com sinais clínicos 

de sepse (febre ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia e hipotensão), sem foco 

identificável, associada a bacteremia (hemocultura positiva em sangue periférico).  

 
Infecção corrente sanguínea secundária (ICSS): ocorrência de sinais clínicos de sepse 

e hemocultura positiva em sangue periférico, na presença de sinais de infecção em outro 

sítio (foco primário) como pneumonia, infecção urinária ou do sítio cirúrgico. 
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Infecção em sítio do acesso vascular (ISAV): infecções assumidas pelo médico 

assistente que provocaram a remoção do cateter vascular central pela presença de sinais 

flogísticos (calor,rubor e secreção purulenta) no local do acesso vascular, com cultura 

positiva do cateter e/ou secreção purulenta local. 

 
Infecção sítio cirúrgico (ISC): infecções em pacientes submetidos a procedimentos 

cirúrgicos (com pelo menos uma incisão e uma sutura em regime de internação 

hospitalar superior a 24horas), que ocorreram no sítio cirúrgico até 30 dias após a 

cirurgia, apresentando sinais locais (calor, rubor e edema) ou sistêmicos (febre, dor , 

calafrios, leucocitose ou leucopenia), deiscência parcial ou total de suturas ou  

drenagem purulenta, com resultado de cultura positiva de secreções, tecidos, órgãos ou 

cavidades, obtida assepticamente. 

 
Gravidade de doença de base: classificação de McCabe (McCabe & Jackson 1962): 

 
Afecção fatal: Paciente com afecção grave à admissão e possibilidade de óbito na 

presente internação. Exemplo: leucemias refratárias e outras doenças letais. Em alguns 

casos, pacientes com afecções consideradas potencialmente fatais ou não fatais foram 

incluídos nesta categoria, pois o comprometimento clínico no momento da internação  

mostrava indícios de evolução fatal. 

 
Afecção potencialmente fatal: Paciente com afecção de gravidade intermediária, 

estimada em se tornar fatal nos próximos quatro anos. Exemplo: neoplasias 

metastáticas, doenças renais e hepáticas crônicas e AIDS.  

 
Afecção não fatal: Paciente sem gravidade da afecção de base quando da admissão e da 

ocorrência de infecção hospitalar. 

 
Letalidade: avaliada a letalidade relacionada com a infecção (Turrini 2002): 

 
Infecção relacionada ao óbito: Infecção não controlada por ocasião do óbito ou mesmo 

se controlada, estiver associada com significativa morbidade. 

 
Infecção não relacionada ao óbito: Infecção incidente e de pequena morbidade ou 

quando a doença de base foi significativamente mais ativa na evolução para o óbito do 

que a infecção. 
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Terapia antimicrobiana inicial adequada 

 

  Uso do antimicrobiano nas primeiras 48h após a coleta da cultura, que 

demonstrou sensibilidade in vitro ao A. baumannii (Conterno at al. 1998, Hyle et al. 

2005).  

 

4.10 Processamento e análise de dados  

 

  Análise descritiva das principais características demográficas dos pacientes e do 

perfil bacteriológico. Foram utilizadas medidas de tendência central e de dispersão para 

variáveis contínuas; distribuição percentual com respectivos intervalos de confiança. 

Utilizado teste de χ² para comparação de variáveis categóricas e teste de Fisher quando 

pertinente. Utilizado análise de variância para variáveis contínuas. O nível de 

significância admitido foi de p<0,05. 

  Elaboração de arquivo informatizado no programa Excel 2003. Vinculação desse 

arquivo com informações obtidas dos Laboratórios de Microbiologia envolvidos. 

Utilização do programa Statistical Package for Social Science (SPSS/PC-16.0) para 

análise estatística. 

 

4.11 Considerações éticas  

 

  O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições 

envolvidas (Protocolos: CEPACCG Nº 005/10; HC/UFG Nº 070/2010 e HDT Nº 

002/2010). Foi elaborado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 

submetido ao paciente ou seu responsável (pacientes graves) para autorização por 

assinatura (anexo 1). 
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5. RESULTADOS 

 

 

  Durante o período de seis meses do estudo 1.333 pacientes foram admitidos nas 

cinco UTIs dos quatro hospitais. Dos 1.333 pacientes, 71 (5,3%) apresentaram culturas 

positivas para A. baumannii, no entanto, sete pacientes foram excluídos por se tratar de 

infecção nosocomial de outros hospitais, detectadas com menos de 48 horas da 

admissão nas instituições estudadas. Foram incluídos neste estudo os 64 pacientes que 

tiveram 84 amostras de culturas positivas para A. baumannii, totalizando 15 pacientes 

com mais de uma amostra positiva. Do total de 64 pacientes, 90,6% (n=58) foram 

considerados casos de infecção com repercussão clínica e 9,4% (n=6) de colonização 

pelo A. baumannii.  

  A frequencia geral de infecção pelo A. baumannii foi de 4,8% (64/1333), e a 

taxa estratificada para as UTIs, com seu respectivo intervalo de confiança está 

apresentada no quadro 2. 

 
Quadro 2. Infecções por A. baumannii em cinco UTIs da grande Goiânia, no período de junho a 

dezembro de 2010. 

UTI Tipo de 
UTI 

Nº de 
leitos 

Nº admissões 
no período 

Nº pacientes 
com infecção

Frequencia% 
(IC95%) 

 
UTI-1 

 

 
clínica 

 
8 leitos 

 
211 

 
21 

 
10,0(6,4-15,0) 

 
 

UTI-2 
 

 
cirúrgica 

 
8 leitos 

 
279 

 
12 

 
4,3 (2,3-7,6) 

 
UTI-3 

 

 
clínica 

 
9 leitos 

 
128 

 
10 

 
7,8 (4,0-14,3) 

 
UTI-4 

 

 
cirúrgica 

 
9 leitos 

 
529 

 
07 

 
1,3 (0,6-2,8) 

 
UTI-5 

 

 
clínica 

 
10 leitos 

 
186 

 
14 

 
7,5 (4,3-12,6) 

1 UTI- unidade de terapia intensiva                    2 IC95%- intervalo de confiança de 95% 

 
  Dos 64 pacientes, 36 (56.2%) tinham internação hospitalar prévia à admissão nas 

UTIs, sendo que 19 deles (52,8%) eram procedentes de outras unidades e 17 (47,2%) 

tinham internação prévia no mesmo hospital.  
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  A distribuição dos casos de infecção pelo A. baumannii quanto ao sexo foi de 

59,4% (38) do sexo masculino. A média de idade foi de 53,2 anos (dp=19 anos), 

variando de 18-90 anos (tabela 1).  

 
Tabela 1. Características dos 64 pacientes com infecção por A. baumannii (Ab) nas cinco UTIs da região 

metropolitana de Goiânia. 
 

Variável                                                                   Resultados 
 
 
Idade-média em anos (dp)                                                      53,2 (19,3) 
 
Sexo- masculino (%)                                                              38,0 (59,4) 
 
Classificação clínica 
 
             Infecção (%)                                                              58 (90,6) 
             Colonização (%)                                                         6 (9,4) 
 
Total dias de internação                                                    32,5 dias (17,2-45,0) 
Mediana (IQR 25-75%)                                                   
 
Dias de UTI                                                                       15,5 dias (7,0-33,2) 
Mediana (IQR 25-75%)                                                   
                                                        
Dias internação até Ab                                                      20,0 dias (13,0-32,7)  
 Mediana (IQR 25-75%)                                                                                                       
                                                          
Dias após detecção do Ab                                                 4,0 dias (2,0-13,7)   
Mediana (IQR 25-75%)   
                                                                          
Uso prévio de antimicrobianos (%)                                          98,4 
 
Infecção por Ab com R2 aos carbapenêmicos (%)                    73,4 
 
Terapia inicial adequada1 (%)                                                   27,6 
 
Letalidade1 (%)                                                                          67,2 
 
1Apenas para pacientes infectados com repercussão clínica (58). 
2 Resistência 

 
  A mediana de dias totais de internação hospitalar dos pacientes acompanhados 

foi de 32 dias e a mediana de dias de permanência dos pacientes na UTI foi de 15 dias. 

A mediana de dias entre a admissão hospitalar até a detecção de cultura positiva para o 
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A. baumannii foi de 20 dias e a mediana de dias após a detecção da cultura até a saída 

do paciente por alta ou óbito de 4 dias.  

  Dos pacientes com infecção/colonização pelo A. baumannii 98,4% (63) tinham 

recebido antibacteriano prévio, sendo que 68,2% (43/63) usaram duas ou mais classes 

de antibacterianos, por período médio de nove dias antes da detecção de cultura 

positiva. Os antibacterianos usados com maior frequência foram as  cefalosporinas de 3ª 

e 4ª geração 71,4% (45), os carbapenêmicos 50,8% (32), os glicopeptídeos 46,0% (29), 

as fluorquinolonas 33,3% (21) e  penicilinas com inibidor de β-lactamases 31,7% (20). 

  Ao avaliar o primeiro episódio de cultura positiva (64 isolados), o percentual de 

A. baumannii com resistência aos carbapenêmicos foi de 73,4% (47/64) nas cinco UTIs 

(tabela 1). A resistência à ampicilina/sulbactam foi de 60,9% (39/64), cefepima de 

96,9% (62/64), quinolonas 93,5% (58/62), amicacina de 20,3% (13/64), polimixina B de 

6,2% (4/64) e tigeciclina de 3,1% (2/64). Um paciente apresentou amostra com padrão 

de panrresistência na UTI-3. 

  Quanto ao potencial de gravidade à admissão nas UTIs, praticamente todos os 

pacientes admitidos nas UTIs (63) foram considerados com afecção fatal (64,1%) e 

potencialmente fatal (34,4%).  

  A letalidade global foi de 79,7% (51/64) e a letalidade relacionada às infecções 

por A. baumannii foi de 67,2% (39/58). A proporção dos pacientes infectados que 

receberam terapia inicial adequada foi de 27,6% dos casos, variando de 18,2% (UTI-2) 

até 33,3% (UTI-1 e UTI-5). Na terapia inicial considerada adequada, os principais 

antimicrobianos utilizados foram a ampicilina/sulbactam, a amicacina, a polimixina B e 

a tigeciclina isoladamente, ou ainda a associação de polimixina B e tigeciclina.  

  Comparando as características de base dos pacientes infectados pelo A. 

baumannii de acordo com a UTI de internação (tabela 3), houve diferença 

estatisticamente significante no que diz respeito ao predomínio do sexo masculino nos 

pacientes das UTI- 3 e UTI-5 e ao maior tempo de internação hospitalar e de 

permanência na UTI para os pacientes da UTI-3;  

  Quanto à mediana de dias após a detecção de cultura positiva para o A. 

baumannii, verificou-se maior período na UTI-3 (20dias) em relação às demais UTIs. 

  Não houve diferença entre os pacientes infectados das diferentes UTIs, no 

tangente à faixa etária, ao tempo médio para aquisição do A. baumannii, ao uso prévio 

de antibióticos, à taxa de resistência aos carbapenêmicos, ao percentual de terapia 
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adequada para a infecção pelo A. baumannii, à gravidade dos pacientes admitidos nas 

UTIs e à letalidade dos pacientes com infecção sintomática.  

 
Tabela 2. Características de base dos pacientes infectados pelo A. baumannii (Ab) nas cinco UTIs da 
região metropolitana de Goiânia (n=64)  
 

Variável UTI-1 
n=21 

UTI-2 
n=12 

UTI-3 
n=10 

UTI-4 
n=7 

UTI-5 
n=14 

P2 
 
 

 
Sexo masculino(%) 

 
10 (47,6) 

 
5 (41,7) 

 
9 (90,0) 

 
3 (42,9) 

 
11(78,6) 

 
<0.05 

 
 

Idade-anos 
Média (dp) 

 
53,3(17,1) 

 
53,2 (19,9) 

 
38,7 (11,3) 

 
61,3 (22,4) 

 
59,1 (21,7) 

 
0.08 

 
 

Dias de internação 
hospitalar 
média(dp) 

 
23,6 (14,4) 

 
37,2 (29,0) 

 
47,9(20,0) 

 
 28,6 (19,9) 

 
35,9 (12,5) 

 
<0.05 

 
 

Dias de internação 
em UTI  
média(dp) 

 
11,4(5,9) 

 
15,9 (11,3) 

 
33,1(17,4) 

 
14,7 (15,6) 

 
28,1 (16,3) 

 
<0.05 

 
 

Dias até aquisição 
do Ab 
 média(dp) 

 
17,9(12,1) 

 
28,2 (18,6) 

 
24,9 (12,4) 

 
17,6 (12,7) 

 
27,5 (13,5) 

 
 0.14 

 
 

Dias após a 
infecção Ab 
média (dp) 
 
 
Afecção fatal (%) 

 
6,3 (6,7) 

 
 
 

76,2 

 
5,8 (6,8) 

 
 
 

83,3 

 
20,0 (15,0) 

 
 
 

60,0 

 
11,3 (12,6) 

 
 
 

28,6 

 
7,8 (11,2) 

 
 
 

50,0 

 
<0.05 

 
 
 

0.10 
 
Uso de 
antimicrobiano 
prévio (%) 
 

 
 

100 

 
 

91,7 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 
- 
 
 

Resistência 
carbapenêmicos(%) 

 
76,2 

 
83,3 

 
60,0 

 
85,7 

 
64,3 

 
0.60 

 
Terapia inicial 
antimicrobiana 
adequada1 (%)  

 
33,3 

(6/18) 

 
18,2 

(2/11) 

 
20,0 

(2/10) 

 
28,6 
(2/7) 

 
33,3 

(4/12) 

 
  0.87 

 
 
 

Letalidade1
 

 (%) 
88,9 

(16/18) 
54,5 

(6/11) 
50,0 

(5/10) 
57,1 
(4/7) 

66,7 
(8/12) 

   0.22 
 
 

1Apenas  pacientes infectados com repercussão clínica (58). 
 2Nível de significância p<0,05. 
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  As doenças de base dos pacientes infectados, com diagnóstico reconhecido na 

admissão hospitalar, foram principalmente neoplasias com 34,4% (22) e SIDA/AIDS 

com 17,2% (11). 

  Dentre os procedimentos invasivos realizados antes da detecção do A. 

baumannii, os cateteres vasculares (CVC) e a sondagem vesical de demora foram os 

procedimentos mais frequentemente utilizados nos pacientes (93,7%). A duração média 

de uso de CVC foi de 14,8 dias (dp=10,5), e da SVD de 14,1 dias (dp=10,8). Um total 

de 53 pacientes (82,8%) submetidos à entubação endotraqueal e ventilação mecânica, 

com duração média de 13,1 dias (dp=11,1). Três pacientes não receberam 

procedimentos invasivos nas UTIs, dois deles foram a óbito no mesmo dia da admissão 

na UTI e o terceiro paciente, foi considerado colonizado pelo A. baumanni, 

permanecendo 10 dias na UTI-5 sem receber procedimentos. 

  Como vemos na tabela 3, o sítio de infecção pelo A. baumanni mais frequente 

foi o sítio pulmonar (53,1%), seguido de infecção de sítio cirúrgico (10,9%), infecção 

do trato urinário (7,8%) e infecção primária da corrente sanguínea (6,2%). Em mais de 

20 % dos pacientes (13) houve recuperação do A. baumanni na corrente sanguínea 

(hemocultura positiva) dos pacientes com infecção assumida em outro foco (infecção de 

corrente sanguínea secundária). Cinco casos de infecção de sítio do cateter vascular 

foram assumidos pela equipe médica, com retirada dos referidos cateteres e introdução 

da terapêutica. 

 
Tabela 3: Sítios das infecções causadas pelo A. baumannii.(n=58) 

Infecções                       Nº                      % 
 
 
Infecção respiratória 

                    

                    34 

                     

                    53,1 

Sítio cirúrgico                     07                     10,9 

Trato urinário                     05                       7,8 

Corrente sanguínea primária                     04                       6,2 

Outras                     08                      12,5 

 

  A tabela 4 avalia os possíveis fatores prognósticos de óbito ocorrido em 39 

pacientes, após o quadro de infecção sintomática pelo A. baumanni, em comparação aos 

pacientes que evoluíram para alta/cura da infecção (9 pacientes). Nesta análise foram 
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excluídos os óbitos por outras causas que não a infecção sintomática pelo A. baumanni  

e os pacientes apenas colonizados (16 pacientes). 
 

Tabela 4. Fatores relacionados ao óbito em pacientes com infecção sintomática pelo A. baumannii 

(N=58). 

Variáveis Óbito n=39 Cura/Alta n=9 P 
Sexo 
Masculino (%) 

22 (56,4) 
  

5 (55,6) 
 

0.62 
 

 
Idade em anos 
Média (dp) 

 
56,7 (17,4) 

 
46,3 (24,3) 

 
0,14 

 
Gravidade da doença 
de base 
Fatal (%) 
Potencialmente fatal 
(%) 

 
 
 

28 (84,8) 
11 (28,2) 

 
 
 

5 (55,6) 
4 (44,4) 

 
 
 

0,28 

 
Tempo médio(dias) 
Ventilação mecânica 
(dp) 
 
Terapia inicial 
adequada (%) 

 
11,9(11,2) 

 
 
 
 

9 (23,1) 

 
13,1 (11,2) 

 
 
 
 

2 (22,2) 

 
0.79 

 
 
 
 

0,66 
 
Sítio da infecção 
Pneumonia 
Bacteremia primária 

 
 

22 (56,4) 
4 (10,3) 

 
 

5 (55,6) 
0  

 
 

0,62 
0,42 

 
Resistência aos 
carbapenêmicos (%) 

 
 

32 (82,1) 

 
 

7 (77,8) 

 
 

0,54 
 

*P= nível de significância <0.05. 
 

  Encontramos 84 amostras positivas para o A. baumannii para os 64 pacientes 

incluídos no estudo. As amostras foram isoladas de: aspirado traqueal 44%(37/84), de 

sangue 20,2% (17/84) e de cateter venoso central 16,6%(14/84). Dos 84 isolados 

enviados ao laboratório de biologia molecular, 13 não foram recuperados para 

realização do PFGE. Das 71 amostras de 58 pacientes submetidos ao PFGE, os isolados 

múltiplos (13) de mesmo paciente apresentaram similaridade superior a 90%(idênticos) 

e as análises moleculares foram feitas com apenas um isolado de cada paciente (58). Os 

PFGEs de dois isolados (isolado 59 e isolado 89) não apresentaram boa corrida no gel 

de agarose e foram retirados da avaliação. Os 56 PFGEs dos 56 pacientes estão 

representados no dendrograma I da figura 3. 
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Dice (Opt:0.70%) (Tol 1.2%-1.2%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]
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Figura 3: Dendrograma I representando 56 perfis de PFGEs de 56 pacientes. 
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  Ao fixarmos o coeficiente de similaridade em maior que 80% (seta longitudinal 

vermelha), observamos a existência de 12 clusters (2 a 12 isolados cada) 

compreendendo 42 isolados. Os demais isolados (14) tinham perfis genéticos únicos, 

sem coeficientes de similaridade superior a 80%. Os doze clusters e quatorze isolados 

únicos foram denominados com letras de A até Z. Os isolados de um mesmo cluster 

foram denominados com a mesma letra e enumerados (Exemplo: isolado A1 e A2 do 

cluster A). Seis clusters contendo apenas 2 isolados ( A, D, G, L, P e Y) e seis clusters 

contendo 3 a 12 isolados (C, E, H, J, N e R) foram evidenciados com chaves coloridas 

na margem esquerda dos PFGEs, representados no dendrograma da figura 3.  

  Na margem direita dos PFGEs da figura 3, encontramos o número do isolado, a 

UTI e a data de detecção do isolado (coleta da amostra para cultura). O padrão de 

resistência aos carbapenêmicos (R ou S na cor vermelha) foi especificado sobre os 

clusters, ao lado das chaves coloridas. 

Clusters de 2 isolados de uma mesma  UTI (L1 e L2 da UTI-5 e Y1 e Y2 da UTI-

5) tiveram alta similaridade genética e foram detectados em períodos próximos 

(inferiores a 5 dias). Entretanto, vários clusters contendo 2 a 4 isolados de pacientes 

pertencentes à UTIs distintas (A das UTIs 3e 4; C das UTIs 1,2 e3; D das UTIs 3 e 4; E 

das UTIs 2,3 e 5; G das UTIs 1 e 3; J das UTIs 1 e 5; N das UTIs 2,4 e 5; P das UTIs 1 e 

3), em diferentes combinações apresentaram coeficientes de similaridade genética acima 

de 80%. 

  O cluster H contendo 12 isolados com padrão de resistência aos carbapenêmicos 

foram relacionados a doze pacientes de quatro das cinco UTIs (exceto a UTI-3). A 

detecção do primeiro isolado ocorreu em junho de 2010 na UTI-1, sendo o mesmo clone 

isolado em outros quatro pacientes da UTI-2 do mesmo hospital. Posteriormente, este 

clone, com alguma alteração de similaridade (ainda superior a 85%), foi detectado nas 

UTIs 4 e 5 até setembro do mesmo ano. Dos doze pacientes envolvidos, nove eram 

pacientes oncológicos e todos evoluíram para o óbito com exceção de um. 

  Ao se avaliar os clusters contendo isolados de pacientes da UTI-1 e UTI-2 do 

mesmo hospital, verificamos outros momentos em que clones idênticos (coeficiente de 

similaridade de 100%) foram identificados em pacientes diferentes das duas UTIs, em 

períodos próximos (28/junho e 2/julho; 12 e 25 /junho, 9, 12 e 19 de agosto; e 18 e 

21/junho). Os clones idênticos (C1, H1, J3 e R1) demonstrados pelas chaves coloridas em 

verde na borda esquerda dos PFGEs selecionados no dendrograma II da figura 4. 
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Figura 4: Dendrograma II com os PFGEs dos isolados das UTIs 1 e 2 do mesmo hospital. 

 
  Na figura 5, no dendrograma III observamos os PFGEs da UTI-3 onde nenhum 

dos 10 isolados (dez pacientes) ao longo dos seis meses do estudo apresentou 

similaridade genética que permitisse associação entre eles, apesar disso, seis destes 

isolados pertenciam a clusters das outras UTIs, inclusive com alta taxa de similaridade 

(até 97%) e intervalos de detecção próximos ( 8dias).  

  Na UTI-4, com sete pacientes e 7 isolados num período de 6 meses, 

representados no dendrograma IV da figura 5, dois clusters principais foram 

evidenciados em chave azul contendo 6 isolados ( N1 e N2; H6, H7 e H4)com taxa de 

similaridade superior a 90% e período de isolamento também próximos entre isolados 

do mesmo grupo. 
 

 
Figura 5: Dendrogramas III e IV com os isolados das UTIs 3 e 4 respectivamente. 
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  Na UTI-5, a maioria dos 14 isolados (quatorze pacientes) apresentou PFGEs sem 

similaridade genética, e apenas 3 pequenos clusters de 2 isolados cada, puderam ser  

agrupados, também em períodos de detecção próximos. Entretanto, nesta UTI, vários 

isolados (7) pertenciam a clusters das outras quatro UTIs estudadas. 

  Dos 56 isolados de A. baumannii analisados, 43 apresentaram resistência aos 

carbapenêmicos nos testes de sensibilidade e os 13 restantes mostraram sensibilidade a 

estes antibióticos. Foi encontrado mesmo padrão de resistência aos carbapenêmicos para 

os isolados agrupados em mesmo cluster, com exceção do cluster D (isolado D1 da UTI-

4 sensível e D2 da UTI-3 resistente) e do cluster Y (isolado Y1 sensível e Y2 resistente 

da UTI-5) cujos isolados foram detectados com intervalo de dois a quatro dias. 

  As quatro amostras que apresentaram resistência à polimixina B (isolado 9, 17, 

18 e 35), não apresentaram similaridade no PFGE (9-G2, 17-D2, 18-E1 e 35-C2). Três 

destas amostras foram isoladas de pacientes da UTI-3.  
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6. DISCUSSÃO  

 

 

  O presente estudo evidenciou a importância das infecções pelo A. baumannii na 

grande Goiânia, em pacientes atendidos em cinco UTIs de referência da cidade.  

  A taxa global de infecção no período estudado foi de 4,8% (64/1333), 

comparável aos dados de UTIs americanas na década de 90 (1993-2004), que 

demonstram taxas de 6,2% de infecções por A. baumannii (Lockhart et al. 2007). 

Entretanto, constatamos elevado índice de resistência aos carbapenêmicos (73,4% 

IC95% 60,7-83,3), superior à média descrita em instituições brasileiras, com valores 

encontrados entre 25 a 45% (Rossi 2011) e também em UTIs da América Latina (em 

torno de 13%), conforme programa SENTRY (Tognim et al. 2004).  

  A internação prévia como fator de risco associado a surtos de infecção por A. 

baumannii, foi citado por Podnos et al (2001), Joly-Guillou(2005) e Dent et al (2010); 

nosso estudo verificou que 56,2% dos pacientes tinham internação prévia à admissão 

hospitalar (até 90dias) e 29,9% com histórico de internação em outra instituição. Sete 

pacientes foram excluídos do estudo devido à infecção adquirida em outros hospitais, 

quatro deles com A. baumannii MDR, o que demonstra a presença deste agente em 

outras instituições de cuidados à saúde em Goiânia.  

  Neste estudo, verificamos uma média de idade superior a 50 anos para os 

pacientes com infecção pelo A. baumannii, comparável ao observado em outros estudos: 

48 anos (Wisplinghoff et al. 2000), 52 anos (Sunesnshine 2007), 55 anos (Dent 2010).  

  Considerando que a colonização precede os casos de infecção pelo A. baumannii 

como defendido por Ayats et al (1997), encontramos uma mediana de 20,0 dias desde a 

internação no hospital até a aquisição do A. baumannii pelos pacientes das UTIs aqui 

estudadas. Jang (2009) encontrou média de dias de 16,1 dias (dp=14,8 dias) para os 

pacientes infectados pelo A. baumannii em UTI. 

  Uma unidade (UTI-4) apresentou menor taxa de incidência de infecção pelo A. 

baumannii, fato que pode estar associado às características do seu atendimento para 

pacientes pós-cirúrgicos, com maior rotatividade dos leitos e maior número de 

admissões (529 em seis meses). Entretanto, o período médio (28,6 dias) de internação 

hospitalar e de aquisição do A. baumannii (17,6 dias) para os pacientes infectados nesta 

UTI, não foi estatisticamente diferente das demais UTIs.  
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  Sunesnshine (2007), em coorte de pacientes de UTIs infectados e não infectados 

com A. baumannii MDR, encontrou diferença significativa quanto ao maior tempo de 

permanência na UTI (média de 13,3 versus 7,3 dias) e internação hospitalar (média de 

27,5 versus 18,6 dias) após a detecção da bactéria nos pacientes infectados. Em nosso 

estudo, a média de dias de permanência em todas as UTIs após o diagnóstico da 

infecção, foi de 11,3 dias e na UTI-3 foi de 20 dias. Quando verificamos a mediana 

desses dias após a infecção (IQR 25-75%) em todas as UTIs, este número cai para 

quatro dias. Considerando o potencial de gravidade dos pacientes, este último número 

pode ser explicado pela alta letalidade em curto período de tempo. 

  A UTI-3 apresentou as maiores médias quanto aos dias de internação hospitalar, 

do tempo de permanência em UTI e de internação após a detecção do A. baumannii.  

Essa UTI se caracteriza pelo atendimento a pacientes com doenças transmissíveis, 

principalmente AIDS com menor rotatividade dos leitos (128) em relação às demais 

UTIs. Entretanto, não se observou diferença entre as UTIs quanto à faixa etária, 

gravidade da doença de base e introdução de terapia adequada que explicasse uma 

maior sobrevida para os doentes da UTI-3, como já foi defendido em outros estudos 

(Wisplinghoff et al. 2000, Hyle et al. 2005, Sunenshine et al. 2007, Toscano 2001). 

  Os outros possíveis fatores de risco aqui investigados, como o uso prévio de 

antimicrobianos, também descrito por Dent et al.(2010), e de procedimentos invasivos 

na quase totalidade dos pacientes acompanhados, estão igualmente associados a 

infecções nosocomiais em UTIs causadas por outros  micro-organismos (Bergogne-

Bérézin & Towner 1996). Uma limitação do estudo é não ter avaliado os procedimentos 

invasivos por densidade de incidência, o que prejudica a avaliação do tempo de 

exposição ao procedimento versus o desfecho clínico. 

  A infecção pulmonar foi o sítio mais importante de infecção nos pacientes 

acompanhados nas cinco UTIs da grande Goiânia (53,1% dos casos), destes 84,6% 

pacientes estavam sob ventilação mecânica. Achados semelhantes foram descritos em 

diversos estudos, demonstrando a habilidade desse micro-organismo em invadir as vias 

respiratórias, provavelmente via dispositivos de assistência ventilatória (Gaynes & 

NNIS 2005, Fournier & Richet 2006a, Jang et al. 2009, Xie et al. 2011, Martins et al. 

2011, Irfan et al. 2011). 

  A alta resistência aos carbapenêmicos encontrada no presente estudo,  

exemplifica a crescente perda de sensibilidade do A. baumannii a estes fármacos, 

descrita nas Américas (Tognim et al. 2004, Dent et al. 2010, Gales et al. 2011). A causa 
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da elevada taxa de MDR do A. baumannii nas UTIs aqui estudadas deve-se ao largo uso 

de antimicrobianos na população avaliada, com uso prévio de mais de duas classes de 

antibacterianos em 68% dos casos. Encontramos quatro cepas com resistência a 

polimixina B, já descrita no Brasil desde 2001 (Gales et al.2001b). Essa droga é 

indicada para tratamento de cepas resistentes aos carbapenêmicos, o que gera 

preocupação devido à escassez de alternativas terapêuticas. Neste estudo, a amicacina 

apresentou perfil de sensibilidade de 80%, sendo uma ferramenta adjuvante com a 

polimixina B e tigeciclina, diante do quadro de multirresistência do A. baumannii. 

  Nossos achados demonstram elevada letalidade (67,2%) causada pelas infecções 

por A. baumannii, comparáveis aos achados de Marra (2011), que detectaram letalidade 

de 65,5% em infecções da corrente sanguínea em pacientes em UTIs de diversos centros 

do Brasil. A terapia inicial inadequada em nosso estudo não foi associada a pior 

prognóstico, diferente do descrito por Toscano em 2001. Apenas 16 pacientes (27,6%) 

receberam terapia inicial adequada, apesar disso, a letalidade nesse grupo foi de 56,2% 

(9/16). Provavelmente pelo pequeno número de casos e baixo poder estatístico, os 

fatores predisponentes para óbito que foram pesquisados não mostraram significância 

estatística. Mas, o fato dos pacientes já chegarem às UTIs com a doença de base em 

estágio muito grave, também pode ter influenciado estes resultados.  

  O presente estudo não definiu se os casos detectados nas UTIs neste período de 

seis meses representam um padrão endêmico nestas instituições ao longo do ano, ou um 

período de maior frequência de casos (sazonal) durante o ano. A sazonalidade desse 

micro-organismo tem sido descrita por alguns autores (McDonald et al.1999, Gales et 

al. 2001b), mas o curto período de avaliação não nos permite avaliar este padrão de 

infecção nas unidades investigadas.  

  Os resultados da PFGE são úteis para avaliar a epidemiologia molecular da 

infecção nosocomial, demonstrando a distribuição de clones entre as unidades estudadas 

e a detecção de surtos no período de investigação. No caso do A. baumannii, o PFGE 

ainda é o método molecular de referência para investigação de surtos multi-hospitalares 

e detecção de cepas epidêmicas (Seifert et al. 2005, Peleg et al. 2008). 

  A presença de clusters com poucos isolados (2 ou 3) em um curto período de 

detecção numa mesma UTI representa transmissão cruzada do A. baumannii entre os 

pacientes dentro da unidade, provavelmente, através da equipe de saúde que presta 

cuidados aos pacientes, ou através de equipamentos e fômites contaminados, conforme 

descrito em vários estudos (Villegas & Hartstein 2003). 
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  A transmissão de variantes genotípicas de um mesmo clone entre as UTIs de um 

mesmo hospital ou UTIs de diferentes hospitais, em curtos intervalos de detecção, 

significa a disseminação clonal através da transferência de pacientes infectados, entre as 

duas UTIs do mesmo hospital, ou ainda através da equipe de saúde que muitas vezes 

têm profissionais colonizados pelo A. baumannii trabalhando em diferentes UTIs e 

hospitais da cidade. Este modo de transmissão foi descrito em vários estudos, inclusive 

no Brasil (Villegas & Hartstein 2003, Barchitta et al. 2009, Martins et al. 2011). 

  Um surto contendo um número maior de isolados, todos resistentes aos 

carbapenêmicos foi detectado durante o período do nosso estudo e envolveu doze 

pacientes de quatro das cinco UTIs. A detecção do primeiro caso (clone H1) ocorreu em 

junho de 2010 na UTI-1 em último paciente (restante) que foi transferido para UTI-2 

após fechamento da UTI-1 (dez dias) devido a óbitos e suspeita de surto. Após a 

transferência, este mesmo clone (H1) foi encontrado em quatro pacientes da UTI-2. 

Posteriormente, variações genéticas deste mesmo clone (H2 ao H7), foram detectadas em 

pacientes das UTIs 4 e 5 até o mês de setembro do mesmo ano. Como nenhum outro 

paciente envolvido no surto foi transferido de UTI, a provável explicação para o surto se 

dá pela transmissão do clone epidêmico através da equipe de saúde que prestou 

cuidados aos pacientes. É possível que, o número de casos do surto possa ter sido maior, 

visto que o primeiro paciente detectado foi o primeiro caso do nosso estudo e os 

possíveis casos anteriores não foram incluídos no período do acompanhamento.  

  O padrão de resistência aos carbapenêmicos foi comum a todos os isolados 

agrupados em clusters, com exceção dos clusters D e Y. Esta discordância certamente se 

explica pelo baixo poder discriminatório do PFGE em detectar os genes de resistência 

para carbapenases (plasmidiais muitas vezes) do A. baumannii, sendo necessária a 

utilização de outras técnicas moleculares (PCR), como descrito por Peleg (2008) e 

Ansaldi (2011). Ao se comparar o PFGE dos quatro isolados com padrão de resistência 

a polimixina B, não se verificou similaridade clonal entre eles. Portanto, o PFGE não 

tem uma aplicação epidemiológica evidente para esta característica fenotípica. 

  A emergência de bactérias MDR como o A. baumannii, apresenta-se como um 

problema de saúde pública nesta cidade e em várias regiões do mundo (Gales et 

al.2001b, Perez et al. 2007, Giamarellou et al. 2008). A variação geográfica do padrão 

de resistência (Ortega et al. 2011, Brasil-ANVISA 2010) enfatiza a necessidade de 

controle da disseminação ambiental e interinstitucional deste patógeno. 
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7. CONCLUSÕES  

 

 

  Detectamos elevada incidência de infecção por A. baumannii nas cinco UTIs 

avaliadas. A maioria dos pacientes na quinta década de vida, com doença de base grave 

e uso prévio de antimicrobianos. A resistência aos carbapenênicos e letalidade associada 

à infecção foi alta. Ao avaliar a similaridade genética das cepas isoladas dos pacientes 

infectados, verificamos a disseminação clonal de cepas entre as diferentes UTIs e um 

surto de A. baumannii MDR entre quatro das cinco UTIs investigadas. Estes fatos 

apontam para a necessidade de intensificação das medidas de prevenção e controle 

desses agentes nas unidades de saúde, bem como de ações educativas para promover a 

racionalização do uso de antimicrobianos nas unidades de cuidados intensivos. 
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8. RECOMENDAÇÕES  

 

 

  Considerando o grande número de instituições de saúde desta cidade com UTIs 

(mais de 40), torna-se importante a realização de novos estudos que incluam maior número 

de hospitais e UTIs, verifiquem se as características clínico-epidemiológicas das infecções 

são semelhantes, se existem outros fatores de risco relevantes e quais os mecanismos de 

resistência aos antibacterianos desenvolvidos pelo A. baumannii em nosso meio. 

  Resultados indicam a necessidade de vigilância ativa em unidades de alto risco para 

infecções por Ab.  

  Estudos moleculares abrangendo profissionais de saúde poderão ser utilizados para 

investigar a disseminação de cepas MDR e avaliar a eficácia das medidas de controle 

aplicadas nas UTIs e instituições de saúde. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu 
nome é Dra Adriana Oliveira Guilarde, sou a pesquisadora responsável e atuo como 
Professora adjunto do Depto de Medicina Tropical e Dermatologia/ IPTSP/ UFG. Após ler 
com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite 
participar do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 
sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você 
poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, Dra Adriana Oliveira 
Guilarde nos telefones: (062) 9908-7646 ou Dra. Cássia S. de Miranda Godoy (062)9687-
3001/ 3243-7165.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
PESQUISA:  
 
• Título: “Caracterização clínico-epidemiológica de infecções por Acinetobacter 

baumannii em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de adultos nas cidades de 
Goiânia e Aparecia de Goiânia”  

• A pesquisa será aplicada pelos pesquisadores envolvidos, bem como o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

• Objetivos da pesquisa: Avaliar infecções por Acinetobacter baumannii, uma 
bactéria causadora de infecções hospitalares, com risco de causar infecções graves e 
óbitos.  

• Os sujeitos da pesquisa não sofrerão nenhum risco, prejuízos, desconforto e ou 
lesões que possam ser provocados pela pesquisa. 

• Trata-se de um estudo observacional para avaliar as infecções por Acinetobacter 
baumannii em pacientes adultos hospitalizados em UTIs da grande Goiânia.   

• As amostras dessa bactéria identificada na rotina de culturas realizadas durante a 
assistência ao paciente, serão utilizadas para avaliação do perfil de resistência e 
serão realizados testes moleculares para melhor identificação da bactéria nas 
instituições. Não haverá coleta adicional de quaisquer  espécimes biológicos 
para realização da pesquisa. O estudo será realizado com espécimes já colhidos 
na rotina da assistência ao paciente.  

• As despesas com a pesquisa são de responsabilidade integral do pesquisador. 
• Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação na pesquisa. 
• O período de realização da pesquisa será de abril de 2010 a dezembro de 2010. 
• É garantida ao sujeito a liberdade de não aceitação, bem como de retirar o 

consentimento, sem qualquer prejuízo ou dano moral e ou da continuidade do 
acompanhamento.   

• Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 
armazenados para estudos futuros. 

• Os resultados da pesquisa beneficiarão o melhor conhecimento das infecções por 
Acinetobacter baumannii, possibilitando melhor controle da disseminação de cepas 
resistentes nas instituições envolvidas e melhoria na qualidade da assistência aos 
pacientes internados nas UTIs.  

 
 

Nome e Assinatura do pesquisador responsável 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 

 
Eu, ____________________________________,RG/ CPF/ nº de prontuário(                          
) abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Caracterização clínico-
epidemiológica de infecções por Acinetobacter baumannii em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) de adultos nas cidades de Goiânia e Aparecia de Goiânia”, sob a  
responsabilidade da Profª Dra Adriana Oliveira Guilarde como sujeito voluntário. Fui 
devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador__________________________ 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou 
interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ tratamento. 
 
Local e data: _____________________________________________ 
 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
 
________________________________________________________ 
Assinatura Dactiloscópica:  

 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite 
do sujeito em participar. 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: __________________________________________________  
Assinatura: ______________________________________________ 
Nome: __________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________  
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Anexo 2:   Questionário de coleta de dados                                                                
Identificação: 
Número da ficha: _______________________________________________NÚMERO 
Nome: _______________________________________________________NOME 
Prontuário: ____________________________________________________PRONT 
Idade (anos) ___________________________________________________IDADE 
Sexo :     (1) M           (2) F _______________________________________SEXO 
Data da Admissão na UTI      /            / ______________________________  
(Nº dias UTI_____)  ____________________________________________DADUTI 
Data da Alta:           /          /                                                                               DALTA 
Internação anterior : (1) sim,mesmo hospital (2) sim,outro hospital  (3)  não  INTPREV                     
 
1. Doença de base 
 
Doença que motivou internação na UTI: ____________________________DMOTIVOU 
Doença de base: ________________________________________________DÇBASE 
 
2. Gravidade da afecção à admissão * critério de McCabe                 ( __ )           GRAVE 
(1) Afecção fatal (risco de óbito na presente internação) _______________________ 
(2) Afecção potencialmente fatal (gravidade intermediária) _____________________           
(3) Afecção não fatal (demais pacientes)_____________________________________      
 
3. Presença de infecção hospitalar assumida*critérios NISS/ANVISA  ( __ )  IH 
(S=SIM; N=NÃO) 
 
Pneumonias ___________________________________________________PNM 
Infecção do trato urinário ________________________________________ITU 
Infecção do sítio cirúrgico ________________________________________ISC 
Infecção da corrente sanguínea primária _____________________________ICSP 
Infecção da corrente sanguínea secundária ___________________________ICSS 
Outro sítio ____________________________________________________OUTROSITIO   
 
4. Uso prévio de antimicrobianos ( até 30 dias da detecção )  e classe 
(S=SIM; N=NÃO)/nºdias                                                                        ( __ )         ATBPREVIO 
 
Cefalosporinas de 3ª e 4ª geração ______________________________CEFALO/CEFDIAS 
Aminoglicosídeos __________________________________________AMINO/AMINDIAS 
Quinolonas _______________________________________________QUINO/QUINDIAS 
Carbapenêmicos ___________________________________________CARBA/CARBDIAS 
Penicilina/inibidor de enzima _________________________________PENIB/PENDIAS 
Glicopeptídeos _____________________________________________GLICO/GLICODIAS  
Tigeciclina ________________________________________________TIGE/TIGDIAS 
Polimixina B ______________________________________________POLB/POLDIAS 
Anti-virais ________________________________________________ANTIV/VIRDIAS 
Anti-fúngicos ______________________________________________ANTIFU/FUNDIAS  
  
5. Procedimentos invasivos prévios (S=SIM; N=NÃO) / nº dias ( total)  (___)       
 
Cateter venoso central _______________________________________CVC/CVCDIAS 
Sonda vesical de demora _____________________________________SVD/SVDDIAS 
Drenos cirúrgicos __________________________________________DRENO/DRENDIAS 
Hemodiálise _______________________________________________HD/HDDIAS 
Nutrição parenteral _________________________________________NPT/NPTDIAS 
Ventilação mecânica ________________________________________VM/VMDIAS 
Traqueostomia _____________________________________________TQT/TQTDIAS 
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6. Classificação                                                                               CLASSIFICAÇÃO 
(1) nosocomial (2) interinstitucional      (3) comunitária           (4) colonização 
   
7. Sítio de isolamento do Acinetobacter baumannii 
(1) Sangue   (2) Secreção respiratória       (3) Sítio cirúrgico     ( __ )      SÍTIO 
(4) Urina  (5) Cateter vascular central  (9) Outros_______________ 
 
8. Número de amostras (1) uma   (2) duas   (3) três     ( __ )   AMOSTRAS 
 
Data da coleta (amostra A):     /         /      Nº[______]                                 DATAA  
Data da coleta (amostra B):     /         /     Nº[______]                DATAB  
Data da coleta (amostra C):     /         /     Nº[______]           DATAC 
 
9. Perfil de Suscetibilidade:  
(S) Sensível  (R) Resistente (I) Intermediário  (MD) Sem Informação     

  

Resultado do antibiograma 
Antimicrobianos Amostra A/sítio Amostra B/sítio Amostra C/sítio 
Ampicilina/sulbactam    
Piperacilina/tazobactan    
Cefepima    
Ceftazidima    
Imipenem    
Meropenem    
Amicacina    
Gentamicina    
Ciprofloxacino    
Levofloxacino    
Polimixina/colistina    
Tetraciclina    
Tigeciclina    
 
10.Terapia antimicrobiana inicial adequada para esta infecção         TERADEQ 

      (     ) sim             (    ) não    * Antibióticb sensível até 48 horas          (___) 
 
11. Antimicrobianos utilizados para tratamento do A. baumannii / Nº de dias  

                                                                                     ATBUSO/ATBDIAS                             
 
 
 

 
12. Evolução do caso *critérios de Gross/NISS                 ( ___ )          EVOLUÇÃO 
(1)Cura da infecção/alta ________________________________________     
(2)Infecção hospitalar relacionada ao óbito_________________              
(3)Infecção hospitalar contribuinte ao óbito _________________           
(4)Infecção hospitalar não relacionada ao óbito ______________         
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Anexo 3: Questionário das UTIs      
 

QUESTIONÁRIO DAS UTIs  

1-Informações sobre a instituição e a Unidade de Terapia Intensiva  

Nome da Instituição 

 
Cidade  
 
 
Endereço  
 
Telefone                     E-mail  E-mail 
 
 
Em que ano foi instalada esta UTI na sua instituição?  
 
Número de leitos      Leitos de isolamento   
 
Número de leitos da instituição    
  
Respeita a determinação da Vigilância sanitária quanto à distribuição dos leitos? 
 
Número de funcionários: Médicos   para   leitos 
  ( por turno ) 
                            
                                               E         enfermeiros    para                          leitos 
 
                                                
   Técnicos de enfermagem  leitos 
Número de equipamentos: 
 
 Respiradores.              Monitores. 
 
 
Número de  casos de infecção hospitalar por Acinetobacter baumannii  em 2009? 
 
 
Número de óbitos relacionados à IH por Acinetobacter baumannii em 2009?  
 
Foram isoladas cepas resistentes a carbapenêmicos?                              
 
Existe SCIH/CCIH na sua instituição?    (      ) sim     (     )  não 
 
Sua UTI recebe visita periódica de algum dos membros do SCIH ?(    ) sim (    ) não  

 



 

 68

 
Existe rotina escrita na UTI sobre: 
 
  a) procedimentos invasivos: (     )CVC (     )SVD  (     )curativos (     )sondas digestivas 
 
  b) precauções e isolamento (placas/sinalização):   (      ) sim         (     ) não 
 
  c) desinfecção terminal do leito:     (     ) sim      (      ) não 
 
  d) desinfecção terminal dos equipamentos (respiradores e monitores):(    )sim  (    ) não 
 
Sobre os exames de laboratório: 
 
   a)a UTI realiza culturas de vigilância do ambiente de rotina? (    ) sim  (     ) não 
 
   b) a coleta de hemocultura é feita pelo funcionário do laboratório? (    ) sim  (    ) não 
 
   c) as culturas são realizadas em laboratório próprio da instituição?(   )sim (    )não 
 
   d) existe rotina escrita para coleta e realização de culturas pelo laboratório? 
 
   e) o método de cultura utilizado pelo laboratório é: 
        ( automatizado, manual  ou ambos)  
 
Sobre o uso de antimicrobianos na instituição: 
 
   a)existe padronização escrita dos antimicrobianos utilizados? (    ) sim  (    ) não 
 
   b)existe controle do uso dos antimicrobianos solicitados/auditoria? (   ) sim  (   )não 
 
   c)existe uso de antibioticoprofilaxia na UTI ? (    ) sim  (     ) não   Tipo: 
 
      (     ) pré-cirúrgica                                 (      ) antes dos procedimentos invasivos 
 
      (     ) clínica   .Qual situação?------------------------------------------------------------------ 
 
   d) qual a classe de anti-bacterianos utilizados para antibioticoprofilaxia na UTI ? 
 
   (    ) cefalosporinas (   ) aminoglicosídeos (   ) quinolonas (   ) carbapenens (   )nenhum  
 
Número de pacientes admitidos na UTI nos período de 12/06/2010 a 12/12/2010 
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Anexo 4 . Aprovações pelos Comitês de Ética em Pesquisa 
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CLINICAL AND MOLECULAR PROFILE OF Acinetobacter baumannii 
INFECTIONS IN ADULTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNITS IN 

BRAZIL 
 
Abstract 
 
Background. Acinetobacter baumannii (Ab) plays an important role in healthcare-
associated infections, with the rapid global emergence of multidrug-resistant (MDR) 
strains. In Brazil, Ab has been responsible for outbreaks of infections in intensive care 
units (ICUs) since 1996, with high rates of antimicrobial resistance. Aim. To evaluate 
the clinical profile and to analyze genetically, using pulsed field gel electrophoresis 
(PFGE), infections caused by Ab among patients admitted to five ICUs in the 
Midwestern region of Brazil. Methods. A descriptive cohort study of adults infected 
with Ab was carried out between June and December 2010. Findings. We detected 64 
cases of patients infected with Ab, with an overall infection rate of 4.8%. The mean age 
was 53.2 years (sd=19) and 59.4% were male. The most frequent site of infection was 
the lungs (53.1%), followed by surgery site (10.9%), and the urinary tract (7.8%). The 
most common underlying diseases were neoplasia (34.4%) and AIDS (17.2%). Most of 
the patients infected with Ab (98.4%) had received antimicrobial therapy previously. 
Resistance to different drugs was as follows: carbapenems 73.4%, ampicillin-sulbactam 
60.9%, amikacin 20.3%, polymyxins 6.2% and tigecycline 3.1%. The reported mortality 
rate related to infection was 67.2%. PFGE analysis of strains from 56 patients identified 
a major outbreak of MDR Ab in four out of the five studied ICUs, affecting 12 patients. 
The spread of genetically related strains occurred within the same ICU and in different 
ICUs. Conclusion. A high rate of antimicrobial resistance was detected as well as a 
high mortality rate among ICU patients infected with Ab. 
 
INTRODUCTION 

 
  In the past three decades, Acinetobacter baumannii (Ab) has emerged as a major 
opportunistic infectious pathogen in critically ill patients, with a serious underlying 
disease, who have been hospitalized for long periods, undergoing invasive procedures 
with the prior use of antimicrobial drugs. This bacterium plays a significant role in 
healthcare-associated infections (HAI) in institutions all over the world, especially in 
adult intensive care units (ICUs).1, 2, 3 
  The emergence of Ab multidrug-resistant strains causing nosocomial infections 
has afflicted various countries in Europe, North America, and Latin America where 
several global outbreaks have been described. 4,5 A review of Acinetobacter spp 
outbreaks between 1977 and 2000 in Europe, United States, Canada, and other countries 
described that 90% of Ab infections occurred among adult patients and 75% of these 
reports were from ICU related cases. 6 
  In Latin America, the Antimicrobial Surveillance Program (SENTRY) examined 
the susceptibility profile of 826 Acinetobacter spp. isolates in seven countries between 
1997 and 2001 and the largest number of isolates came from Brazil. A gradual decline 
in susceptibility to carbapenems was observed during the studied period. The resistance 
observed to carbapenems in 2001 varied significantly, from 40% in Argentina to 8.5% 
in Brazil.7,8 In Brazil, the Ab has emerged as a major nosocomial pathogen, causing 
infections in ICUs and numerous outbreaks, especially involving isolates resistant to 
carbapenems, with as a high mortality.9 
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  The present investigation evaluated the frequency of Ab infection in five adult 
ICUs at four referral centers in the Midwestern region of Brazil. The aims of this study 
were to establish the clinical and epidemiological characteristics of Ab infections, the 
antimicrobial susceptibility and the genetic relatedness of Ab strains isolated at different 
ICUs.  
 
METHODS 

 
  Design: a descriptive cohort of adults (≥ 18 years) infected with Ab  between 
June and December 2010 in five intensive care referral units in the Midwestern region 
of Brazil.  
  A structured questionnaire to assess the characteristics of ICUs and the 
demographic variables of the patients was applied. 
 
Isolation of the Bacteria 

 
  The collection of clinical specimens was carried out as physician’s 
recommendations. The samples were sent to the local referral laboratory for Ab isolation 
and identification, using standard and/or automated methods (Vitek II). The 
susceptibility test was determined by disk-diffusuion, E-test and/or automated methods 
against ampicillin/sulbactam, amikacin, gentamicin, ceftazidime, cefepime, 
ciprofloxacin, levofloxacin, imipenem, meropenem, piperacillin/tazobactam, polymyxin 
B/colistin, tetracycline and tigecycline according to the Clinical and Laboratorial 
Standards Institute Guidelines (CLSI 2009)10.  
 
Molecular Typing 

 
  The Ab isolates were sent to the Molecular Biology Laboratory at the Institute 
for Tropical Diseases and Public Health (IPTSP), where the preparation of genomic Ab 
DNA was performed as described previously. 11 Briefly, bacterial DNA was digested 
with the restriction enzyme ApaI and the DNA fragments were separated in 1% agarose 
gel using a CHEF-DR II apparatus (Bio-Rad®) with pulses varying from 5-20s and at a 
voltage of 6V/cm for 19 hours. The PFGE band patterns were analysed by visual 
inspection in accordance with the Tenover criteria, followed by computer analysis using 
the Bionumerics software (version 5.0, Applied Maths, Belgium).12 Each unique profile 
and cluster were assigned with a capital letter. Isolates within a cluster were assigned 
with the same letter and an Arabic number. 
  The dendrogram was constructed using the unweighted pair group method for 
arithmetic averages (UPGMA) and the Dice bandbased similarity coefficient with a 
band position tolerance of 1.5% and an optimization of 1.0% Isolates were defined as 
epidemiologically related if they shared ≥80% similarity on the dendrogram.  
 
Definitions 
 
  MDR Acinetobacter: A. baumannii resistant to three or more classes of 
antimicrobials to which they should be susceptible. 13 
  PDR Acinetobacter: A. baumannii resistant “in vitro” to all known 
antimicrobials to which they should be susceptible. 13 

 
  Severity of underlying disease: as classified by McCabe & Jackson: Fatal, 
potentially fatal, non-fatal.14 
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  Adequate initial anti-microbial therapy: the use of antimicrobials in the first 48 
hours following collection of the culture showing “in vitro” sensitivity to A. 
baumannii.15,16 
  Mortality associated with infection: characterized as the death of the patient 
during infection treatment in cases where death cannot be directly attributed to any 
other cause.17 
  Processing and Analysis of Data 
  Descriptive analysis was carried out of the demographic characteristics of 
patients and their bacteriological profile. The χ² and Fisher’s Exact tests were used to 
compare category variables when necessary. Analysis of Variance was used for 
continuous variables. Statistical significance was defined as a P <0.05.. The Statistical 
Package for Social Science (SPSS/PC-16.0) was used for the statistical analysis. 
  Ethical considerations: The study was approved by the Research Ethics 
Committees from the involved institutions (Protocols: CEP ACCG Nº 005/10; HC/UFG 
Nº 070/2010 and HDT Nº 002/2010).  
 
RESULTS 
 
  During the six-month period covered by the study, 1,333 patients were admitted 
to the five ICUs at the four hospitals. Overall, 71 (5.3%) tested positive for A. 
baumannii. Seven patients were excluded from the study because the infection  was 
detected within 48 hours  after  admission and thus was considered not related to the 
hospitalization event . Therefore, sixty-four patients were included, providing 84 Ab 
isolates. More than one isolate was obtained from 15 patients. Fifty eight (90.6%) out of 
64 patients were considered cases of infection with clinical symptoms and 6 (9.4%) 
were cases of colonization. The frequency of Ab infection was 4.8% (64/1333). The 
mean age of the participants was 53.2 years (sd=19 years) and 59.4% were male. The 
median length of stay of the patients was 32.5 days (Interquartile Interval–IQR: 17.2-
45.0) and the median length of stay in the ICU was 15.5 days (IQR: 7.0-33.2). Most 
patients (98.4%) had previously taken antimicrobials and 68.2% had used two or more 
classes of antimicrobial drugs. The most commonly used drugs were 3rd and 4th 
generation cephalosporins, 71.4% (45); carbapenems, 50.8% (32); glycopeptides, 46.0% 
(29); fluoroquinolones, 33.3% (21) and penicillins with β-lactamase inhibitor, 31.7% 
(20). Demographic and clinical characteristics of the patients in the ICU are presented in 
Table 1. The patients at ICUs 3 and 5 were predominantly male (p<0.05). The length of 
stay was longer in ICU 3, with a statistically significant difference compared to the 
other units (p<0.05). There was no significant difference between patients at the 
different ICUs in terms of time until acquisition of infection, previous use of 
antimicrobials,  resistance to carbapenems, adequate initial antimicrobial therapy and 
mortality. 
  The underlying diseases found were neoplasia (34.4%), AIDS (17.2%), digestive 
tract diseases (14.1%), cardiovascular disorders (7.8%), respiratory diseases (6.2%), 
chronic kidney failure (6.2%), neuropathies (3.1%) and others (10.9%). In terms of 
severity of the underlying disease during admission to the ICU, 64.1% fell into the fatal 
illness category and 34.4% had a life-threatening condition.  
  The incidence of A. baumannii showing resistance to carbapenems was 73.4% 
(IC95% 60.7 - 83.3). The resistance to the other tested antimicrobials were: 
ampicillin/sulbactam - 60.9%, cefepime - 96.9%, quinolones - 93.5%, amikacin - 
20.3%, polymyxin B - 6.2% and tigecycline - 3.1%. One patient exhibited isolate 
resistance to all drugs (PDR Acinetobacter). 
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  The most common invasive procedures carried out prior to detection of Ab were 
the insertion of central vascular catheter (CVC) and delayed vesicle probe: 93.7% (60). 
The mean length of time on a CVC was 14.8 days (sd=10.5), and for DVP 14.1 days 
(sd=10.8). A total of 53 patients (82.8%) underwent endotracheal intubation and 
mechanical ventilation for a mean duration of 13.1 days (sd=11.1).      
  In terms of the topography of the infection, the lungs were the most common site 
(53.1%), followed by the surgical site  (10.9%), the urinary tract (7.8%) and primary 
blood stream infection (6.2%). The overall mortality was 79.7% (51/64) and the 
mortality related to Ab infections was 67.2% (39/58). The evaluation of the possible 
prognostic factors determining mortality among the 39 patients who died, excluded 
deaths from other causes and patients only colonized by A. baumannii. 
  Eighty-four samples testing positive for Ab were isolated from the 64 patients 
included in the study, 44.0% (37/84) were obtained from the tracheal aspirate, 20.2% 
(17/84) from the blood, and 16.6% (14/84) from a central venous catheter. Of the 84 
isolates  recovered from 69 patients, 71 from 56 patients were available for PFGE 
analysis. Multiple isolates (13) from a single patient were found to have identical 
genetic profiles (similarity> 90%), therefore the molecular analyses were performed on 
only one representative sample per patient and their genetic associations are shown in 
the dendrogram in Figure 1. 
  Forty two isolates were included in twelve clusters (containing 2 to 12 isolates 
each). The remaining isolates (14) had unique genetic profiles. Two clusters grouped 
only isolates from the same ICU (L from ICU-5 and Y from ICU-5) that were obtained 
from different patients within less than five days. Some clusters grouped only isolates 
obtained from  different ICUs (cluster A from ICUs 3 and 5; cluster C from ICUs 1, 2 
and 3; cluster D from ICUs 3 and 4; cluster E from ICUs 2, 3 and 5; cluster G from 
ICUs 1 and 3;; and cluster P from ICUs 1 and 3). The cluster J grouped four isolates, 
three of them from the same ICU (1) and one isolate from ICU 5. The cluster N grouped 
four isolates, two of them from ICU 4 and one isolate from each ICU 2 and 5. 
  Cluster H grouped 12 isolates with resistance to carbapenems related to twelve 
patients from four of the five ICUs (all except ICU 3). The detection of the first isolate 
in this cluster, occurred in June 2010 at ICU 1 and the same clone was isolated in 
another four patients from ICU 2 in the same hospital. Later, other closely related 
isolates (85% similar), were detected in ICUs 4 and 5 up to September of the same year. 
Of the twelve patients involved, nine were cancer patients and all but one eventually 
died. 
  Isolates with the same PFGE pattern were observed in different ICUs (1 ans 2) 
from the same hospital (C1 – June/28 and July/2; H1 – June/12, 25, July/9, August/12, 
19 and R1 – June/18, 21, 23). 
  At ICU  3 none of the isolates, from ten patients were genetically similar. In the 
study, six of these isolates were closely related to isolates from other ICUs, with 
similarity up to 97% within short periods of time (8 days).  
  At ICU 4, two clusters were identified grouping six out of seven isolates from 
seven patients within a period of six months (N1 and N2; H6 (2), H7 and H4). The 
observed similarity was greater than 90%, with isolates from the same group being 
detected within short periods of time. 
  At ICU5, most of the 14 isolates (14 patients) had PFGEs without genetic 
similarity, and only 3 small clusters of two isolates each was observed and again, these 
were detected within short periods of time. However, at this ICU, some isolates (n = 7) 
clustered with isolates from the other four ICUs studied. 
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  Of the 56 Ab isolates analyzed, 46 showed resistance to carbapenems  and the 
remaining 13 were sensitive to these antibiotics. The same pattern of carbapenems 
resistance was found in isolates grouped into the same cluster, with the exception of 
cluster D (isolate D1 from ICU  4 sensitive and D2 from ICU  3 resistant) and cluster Y 
(isolate Y1 sensitive and Y2 resistant, both from ICU  5) whose isolates were detected 
within two to four days. 
  The four samples that showed resistance to polymyxin B (isolates 9, 17, 18 and 
35), showed no similarity on PFGE ( pulsotype G2, D2, E1 and C2, respectively). Three 
of these samples were isolated from patients in ICU3.  
 
DISCUSSION 
 
  The incidence of A. baumannii infection was 4.8%, which is comparable to data 
from United States ICUs in the 1990s (1993-2004), which had rates of 6.2%.2 However, 
a high rate of carbapenems resistance (73.4% CI 95% 60.7-83.3)  was found in our 
study, higher than the average reported for Brazilian institutions ranging from 25 to 
45%, and also higher than that of ICUs from Latin America (around 13%), according to 
the SENTRY program.8,9 
  Prior hospitalization as a risk-factor for Ab outbreaks has been reported by 
several authors. 18,19,20 The present study found that 56.2% of the patients had previously 
been hospitalized for up to 90 days and 29.9% had a history of hospitalization in 
another institution. Seven patients were excluded from the study because they had 
previously acquired the infection at another hospital, and four of these had MDR A. 
baumannii, which shows the presence of this agent in other healthcare institutions in the 
Midwestern region of Brazil.  
  The lungs were the most common site of infection in the patients hospitalized in 
the ICUs in our region (53.1% of cases), of which 84.6% were on artificial ventilation. 
Similar findings have been reported by various studies, showing the ability of this 
microorganism to invade the respiratory tract, probably through artificial ventilation 
equipment.21, 22,23 
  The high resistance to carbapenems found in the present study illustrates the 
growing loss of sensitivity of Ab to these drugs, reported in the Americas, especially the 
United States, Argentina and Brazil. 8,20 The cause of the high incidence of MDR Ab. in 
ICUs may be due to the widespread use of antimicrobials in the population under study, 
with previous history of using more than two classes of antimicrobials in 68% of cases. 
The present investigation also found four strains with resistance to polymyxin B, 
corroborating findings that have been reported since 2001.7 This drug is recommended 
for the treatment of carbapenem-resistant strains and it is, therefore of great concern, 
owing to the lack of alternative treatments. In the present study, 80% of the isolates 
exhibited  sensitivity to amikacin which is in combination with polymyxin B and 
tigecycline an alternative drug used against MDR A. baumannii. 
  Our findings showed a high mortality rate (67.2%) for Ab infection, which is 
comparable to Marra et al. (2011) study who found 65.5% of mortality rate in blood 
infections of patients in ICUs in various institutions throughout Brazil.24

 Initial 
inadequate treatment was not associated, in the present study, with a less favorable 
prognosis, which is a finding that differs from that reported by Toscano (2011).25 Only 
16 patients (27.6%) initially received appropriate treatment, but the mortality rate in this 
group was only 56.2% (9/16). It may be due to the small number of cases and low 
statistical power that the factors predictive of death were not statistically significant in 
the present study. However, the fact that the patients included in this study, arrived at 
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the ICUs with a pre-existing serious condition may have affected these results and 
requires further investigations.  
  The PFGE is still the gold standard molecular method for investigation of multi-
hospital outbreaks and the detection of epidemic strains of Ab.11,26 PFGE results are 
useful for evaluating the molecular epidemiology of nosocomial infection and it showed 
that related strains are distributed throughout the units covered by this study and that 
outbreaks were detected during the period under investigation.  
  The presence of clusters with few isolates (2 or 3) within a short period of time 
at the same ICU suggests cross-transmission of Ab among patients at the unit, probably 
through the health team that cares for the patients, or by contaminated equipment and 
fomites, as described in other studies.6 
  The transmission of closely related isolates from one ICU to another in the same 
hospital or among ICUs from different hospitals within a short period of time evidences 
the transmission of strains from colonized or infected patients, by transfer of patients 
between the two ICUs in the same hospital, or through the healthcare provider team, 
whose members are often carriers of Ab, working in different ICUs and different health 
institutions in the same city. This kind of transmission has been described in several 
countries, including Brazil and must be further investigated to establish better control 
measures. 6,27,28 
  An outbreak with a larger number of isolates, all resistant to carbapenems was 
detected by molecular analyses and affected twelve patients at four of the five ICUs. 
The first case (clone H1) was detected in June 2010 at ICU  1 in a patient (the last) to be 
transferred to ICU  2 after the closure of ICU  1 (for ten days) owing to deaths and the 
suspected outbreak. After the patient transfer, the same clone (H1) was found in four 
other patients at ICU  2. Later, closely related strains (pulsotypes H2 to H7) were 
detected in patients at ICUs 4 and 5 up to September of the same year. As no other 
patient affected by the outbreak was transferred from the ICU, the outbreak was 
probably caused by the transmission of the epidemic clone through the healthcare team 
treating the patients. It may be that the outbreak involved a larger number of cases, 
since the first patient detected was the first case in our study and it is possible that cases 
had occurred prior to the period covered by this study.  
  The carbapenems resistance pattern was common to all the possibly related 
isolates grouped into clusters, with the exception of clusters D and Y. The comparison 
of the PFGE patterns of the four isolates showing polimixin B resistance did not reveal 
any clonal similarity between them. This result demonstrates the low discriminatory 
power of antibiogram and emphasizes the need of molecular techniques such as PFGE 
to discriminate isolates with similar phenotypes but distinct genetic relatedness during 
the evaluation of  outbreaks episodes or horizontal transmission in a hospital 
environment. 
  The emergence of MDR bacteria such as Ab is a public health problem in this 
city and in some places around the world.3,4,7 The geographical variation in the 
resistance pattern  emphazise the urgent need to control the spread of this pathogen in 
the environment and from one institution to another. Strategies for the control and 
appropriate use of antimicrobials in hospitals have to be improve.5, 29   
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Table I. Base characteristics of patients infected by A. baumannii (Ab) in the five ICUs 
in the Mid-West region of Brazil (n=64)  

 ICU-1 
n=21 

ICU -2 
n=12 

ICU -3 
n=10 

ICU -4 
n=7 

ICU -5 
n=14 

P 

Sex Male (%) 

 
10 

(47.6) 

 
5 

(41.7) 

 
9 

(90.0) 

 
3 

(42.9) 

 
11 

(78.6) 

 
 

<0.05 

Mean age, years (SD) 

 
53.3 

(17.1) 

 
53.2 

(19.9) 

 
38.7 

(11.3) 

 
61.3 

(22,4) 

 
59.1 

(21.7) 

 
 

0.08 

 
Length of stay (days) 

Mean (SD) 

 
23.6 

(14.4) 

 
37.2 

(29.0) 

 
47.9 

(20.0) 

 
28.6 

(19.9) 

 
35.9 

(12.5) 

 
 

<0.05 

Length of stay in ICU (days) 
Mean (SD) 

 
11.4 
(5.9) 

 
15.9 

(11.3) 

 
33.1 

(17.4) 

 
14.7 

(15.6) 

 
28.1 

(16.3) 

 
 

<0.05 

Lenght of stay before Ab 
infection 

Mean (SD) 

 
17.9 

(12.1) 

 
28.2 

(18.6) 

 
24.9 

(12.4) 

 
17.6 

(12.7) 

 
27.5 

(13.5) 

 
 

0.14 

Lenght of stay after Ab 
infection 

Mean (SD) 

 
6.3 

(6.7) 

 
5.8 

(6.8) 

 
20.0 

(15.0) 

 
11.3 

(12.6) 

 
7.8 

(11.2) 

 
 

<0.05 

Previous use of antibiotics 
(%) 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 - 

Severity underlying disease 
Fatal 

 
76.2 

 
83.3 

 
60.0 

 
28.6 

 
50.0 

 
0.10 

Carbapenem resistance (%) 76.2 83.3 60.0 85.7 64.3 0.60 

Initial antimicrobial therapy 
adequate (%) 

 
33.3 

(6/18) 

 
18.2 

(2/11) 

 
20.0 

(2/10) 

 
28.6 
(2/7) 

 
33.3 

(4/12) 

 
0.87 

 

Mortality (%) 
88.9 

(16/18) 
54.5 

(6/11) 
50.0 

(5/10) 
57.1 
(4/7) 

66.7 
(8/12) 

0.22 
 

ICU= intensive care unit 
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Table II. Possible factors related to cause of death in patients with symptomatic A. 
baumannii infection (N=58). 
 

 Death 
(n=39) 

Survival (n=9) P 

Sex- Male (%) 22 (56.4) 5 (55.6) 0.62 
Age (years) 
Mean (SD) 

 
56.7 (17.4) 

 
46.3 (24.3) 

 
0.14 

 
Severity underlying disease 

Fatal (%) 
 

Potentially fatal (%) 

 
 

28 (84.8) 
 

11 (28.2) 

 
 

5 (55.6) 
 

4 (40.0) 

 
 

0.28 

Initial antimicrobial therapy adequate 
2 (%) 

 
9 (23.1) 

 
2 (22.2) 

 
0.66 

 
Infection site 
Pneumonia 

 
Primeary bacteremia 

 
 

22 (56.4) 
 

4 (10.3) 

 
 

5 (55.6) 
 

0 

 
 

0.62 
 

0.42 
 

Carbapenems resistance  (%) 
 

32 (82.1) 
 

7 (77.8) 
 

0.54 
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Figure 1: Dendrogram representing PFGE profiles of 56 patients at the five ICUs. The 
cut-off point was set at 80% for the similarity coefficient (shown in red). Isolates from 
the same cluster are identified as a key followed by their profile of resistance to 
carbapenems (resistant, R or sensitive, S). The identification number of the isolates, and 
of the clusters, from the ICUs and the date of detection can be found to the right of the 
profiles.  
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