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RESUMO 

Neste estudo relatamos a primeira descrição de um isolado clínico de Acinetobacter bereziniae contendo o 
gene blaOXA-58 no Brasil. O isolado Ac 374/14 foi recuperado de cultura quantitativa de aspirado 
endotraqueal de uma paciente internada no Hospital Universitário de Londrina. O isolado foi identificado por 
técnicas fenotípicas e moleculares. O perfil de resistência foi avaliado por difusão em disco e microdiluição 
em caldo. A produção de carbapenemases e a presença dos genes de CHDLs foram avaliadas pelo teste 
de CarbAcineto NP e por PCR, respectivamente. A capacidade de formar biofilme na superfície de 
poliestireno foi avaliada utilizando coloração com violeta de cristal. O isolado produtor de carbapenemase e 
forte formador de biofilme apresentou resistência a vários antimicrobianos utilizados na prática clínica, 
sendo classificado como multirresistente. Relatamos a primeira ocorrência de um A. bereziniae produtor de 
OXA-58 no Brasil e destacamos a presença de um novo determinante de resistência a carbapenêmicos em 
nossa instituição, destacando a necessidade de medidas de controle para prevenir a disseminação desse 
gene. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Acinetobacter bereziniae; CHDL; OXA-58; Resistência aos Carbapenêmicos. 

 

1  INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, Acinetobacter bereziniae, considerado um patógeno humano 
emergente, é responsável por uma variedade de infecções humanas e tem sido 
considerado um reservatório de importantes genes codificadores de resistência a várias 
classes de antimicrobianos (SUNG et al., 2014; GROSSO et al, 2015; BROVEDAN et al, 
2016).Os carbapenêmicos são fármacos de escolha para o tratamento de infecções 
causadas por Acinetobacter spp. MR. No entanto, isolados produtores de Carbapenem-
Hydrolyzing Class D beta-Lactamases (CHDL) limitou essa opção terapêutica 
significativamente. Embora a OXA-58 tenha sido detectada mundialmente em várias 
espécies do gênero Acinetobacter, no Brasil, esta CHDL é esporadicamente descrita, 
relatada apenas em A. baumannii e A. seifertii (EVANS; AMYES, 2014; CAYÔ et al, 2016; 
CASTILHO et al, 2017). Curiosamente, na literatura existem relatos de isolados de A. 
bereziniae portadores do gene blaOXA-58 apenas na Irlanda e em Portugal (BOO; 
CROWLEY, 2009; GROSSO et al. , 2015). Portanto, relatamos a primeira detecção do 
gene blaOXA-58 em um isolado clínico de A. bereziniae recuperado de um hospital terciário 
brasileiro. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS  
 
2.1  ISOLADO BACTERIANO 
 

O isolado Ac 374/14 foi recuperado de uma cultura quantitativa de aspirado 
endotraqueal (106 UFC/mL) em agosto de 2014 de uma paciente de 83 anos de idade 
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com diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). A paciente 
apresentava um quadro de acidente vascular cerebral isquêmico e foi admitida no 
Hospital Universitário de Londrina (HU) dezoito dias antes do isolamento do Ac 374/14. 
Entretanto, apesar de todos os esforços, incluindo a terapia antimicrobiana de amplo 
espectro, as condições clínicas pioraram e a paciente apresentou choque séptico 
refratário, de foco pulmonar, e faleceu. 

 
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO ISOLADO E TESTE DE SENSIBILIDADE AOS 
ANTIMICROBIANOS 
 

O isolado foi previamente identificado por testes bioquímicos convencionais e pelo 
sistema automatizado Vitek2 no Laboratório de Microbiologia Clínica do HU. A 
identificação molecular foi realizada pela amplificação e sequenciamento do gene rpoB 
(LA SCOLA et al., 2006). 

A sensibilidade aos antimicrobianos foi realizada pelo método de disco-difusão, por 
sistemas automatizados e por microdiluição em caldo. Os resultados foram interpretados 
de acordo com as diretrizes do CLSI (documentos M07-A9 e M100-S28). Os pontos de 
corte da concentração inibitória mínima (CIM) para Enterobacteriaceae foram aplicados 
para interpretar a tigeciclina. Os isolados foram classificados em multirresistentes (MR) ou 
extensivamente-resistentes (ER) aos antimicrobianos conforme as definições propostas 
por Magiorakos e colaboradores (2012).  

 
2.3 DETECÇÃO DE GENES CODIFICADORES DE CARBAPENEMASES 
 

Reações em Cadeia da Polimerase (PCR) foram realizadas para a detecção dos 
genes codificadores de carbapenemases: blaOXA-58-like, blaOXA-23-like, blaOXA-24/40-like, blaOXA-51-

like, blaOXA-143-like, blaIMP, blaVIM, blaSPM-1, blaSIM-1, blaGIM-1, blaNDM e  blaKPC (WOODFORD et 
al., 2006; MENDES et al., 2006; HIGGINS; LEHMANN; SEIFERT, 2010; DOYLE et al., 
2012).  

 
2.4 DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARBAPENEMASES 

 
A produção de carbapenemases foi avaliada pelo teste do CarbAcineto NP 

(DORTET et al., 2014). A interpretação do teste foi realizada por inspeção visual e a cor 
alterada (vermelho para laranja ou amarelo) da suspensão de teste foi considerada 
positiva. 

 
2.5 FORMAÇÃO DE BIOFILME 

 
Uma suspensão celular (107 UFC/mL) foi adicionada em placas de poliestireno. 

Após incubação por 24h a 37°C, as células planctônicas foram removidas e o biofilme 
formado foi corado com solução de cristal violeta (1,0%). Em seguida o cristal violeta foi 
solubilizado etanol-acetona (80:20 v/v). A densidade óptica do sobrenadante foi 
determinada a 550nm usando um leitor de microplacas. Cada ensaio foi realizado em 
quintuplicata em três diferentes ocasiões. A formação de biofilme foi interpretada segundo 
os critérios estabelecidos por Stepanovic e colaboradores (2000).  

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O Ac 374/14 foi inicialmente identificado como Acinetobacter spp. de acordo com 
testes bioquímicos convencionais e originalmente identificado como Acinetobacter lwoffii 
pelo sistema automatizado Vitek2. A identificação molecular foi realizada pelo 
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sequenciamento do gene rpoB e revelou 100,0% de identidade nucleotídica com a cepa 
de A. bereziniae tipo NIPH 1050 (número de acesso do GenBank FJ754436.1). 

O isolado apresentou um perfil MR, com resistência a carbapenêmicos (16 e 8 
µg/mL para imipenem e meropenem, respectivamente), cefalosporinas de amplo espectro 
(≥64 µg/mL para ceftriaxona e cefepime), aminoglicosídeo (≥16 µg/mL para gentamicina) 
e fluoroquinolonas (≥4 µg/mL para ciprofloxacin), mas sensível apenas a ampicilina-
sulbactam (8 µg/mL), polimixinas (1 µg/mL para colistina e polimixinas B) e tigeciclina 
(≤0,125 µg/mL). 

A produção de carbapenemase deste isolado foi avaliada pelo teste de 
CarbAcineto NP e a análise da amplificação por PCR multiplex revelou que o Ac 374/14 
tinha um gene blaOXA-58-like, mas era negativo para os demais genes codificadores de 
carbapenemases avaliados. O sequenciamento estabeleceu uma identidade de 100,0% 
com sequências conhecidas de blaOXA-58 (número de acesso do GenBank: 
CP028560.1/Acinetobacter sp.). O contexto genético de blaOXA-58 foi investigado e foi 
observado a presença de uma sequência de inserção ISAba3 a jusante do gene. 
Adicionalmente, a detecção fenotípica de produção de biofilme demonstrou que o isolado 
é forte formador de biofilme. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em resumo, para nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a relatar o 

isolamento de A. bereziniae produtor de OXA-58 no Brasil, um isolado clínico dotado de 
resistência antimicrobiana e fator de virulência que são responsáveis pelo perfil de MR e 
pela capacidade de produção de biofilme do Ac 374/14. Nos últimos anos, espécies de 
Acinetobacter não-baumannii, como A. bereziniae, têm demonstrado resistência aos 
carbapenêmicos levando a uma maior importância e prevalência de infecções 
hospitalares causadas por esses patógenos. Portanto, a detecção deste isolado em nossa 
instituição é preocupante, uma vez que este isolado pode atuar como reservatório do 
gene blaOXA-58 e pode disseminar esse gene para espécies de maior importância clínica 
na HU, como o patógeno problemático e endêmico A. baumannii. 
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