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1. RESUMO 

 

O alto número de infecções hospitalares e óbitos são considerados 

como um grande desafio para todos os que trabalham na área da saúde, na 

terapia intensiva e com pacientes imunodeprimidos. Isto devido a infecções 

bacterianas de cepas resistentes geradas pelo uso indiscriminado de 

antibióticos e quimioterápicos. Com este intuito foi realizado um estudo de uma 

amostra de material colhido em tubo estéril de Swab meio cary-blair de uma 

úlcera pré-maleolar direita de um paciente do sexo masculino, 56 anos 

diabético internado num hospital regional de São Paulo com o objetivo de 

identificar e pesquisar a resistência bacteriana.  Foi realizada coloração Gram, 

testes bioquímicos e testes de disco-difusão. Para primeira etapa foi realizada 

a coloração de Gram, com os corantes cristal violeta, lugol e fucsina que 

permitiu a identificação da bactéria Gram negativa. Após realizar os testes 

bioquímicos foi obtido Uréia negativo, Citrato positivo, TSI (sacarose positivo, 

glicose positivo e lactose negativo), Fenilalanina negativo, SIM (sulfato de 

hidrogênio negativo, endol negativo) MILI ( motilidade positiva, ornitina positiva, 

endol negativo), Lisina positivo, e foi identificada através da Tabela de 

Identificação Bioquímica de Enterobacterias a bactéria Serratia marcescens. 

Para identificação de susceptibilidade antimicrobiana foi utilizado o método de 

disco-difusão em ágar (Kirby-Bauer), seguindo-se as recomendações do 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) apresentando resistencia 

para tobramicina (TOB, 30 µg) ciprofloxacina (CIP, 5 µg); cefotaxima (CTX, 

30µg); sulfametoxazol+trimetoprim (SUT, 25µg); ceftriaxona (CRO, 30 µg ); 

cloranfenicol(CLO, 30µg); ceftazidima (CAZ, 30µg); cefepima (COM, 30µg); 

ampicilina (AMP, 10µg); amoxilina+clavulanato (AMC, 30µg); aztreonam (ATM, 

30µg ); tetraciclina (TET 30µg); cefoxitina (CFP, 30µg) e apresentando 

sensibilidade para gentamicina (GEN, 10 µg); amicacina (AMI, 30 µg). A alta 

resistência bacteriana pode estar associada à presença de genes de 

resistência cromossômicos e plasmidiais presentes nesta bactéria. A 

ocorrência do mecanismo de resistência nos alerta para a necessidade de se 

estabelecer critérios para a utilização de antimicrobianos e da relevância do 

uso indiscriminado de antibióticos podendo acarretar um prejuízo no 

atendimento hospitalar. 



 

2. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao uso indiscriminado de antibióticos e quimioterápicos vem 

aumentando o numero de mortalidade devido a infecções bacterianas de cepas 

resistentes em hospitais¹. A resistência aos antibióticos se desenvolve como 

uma natural consequência da habilidade da população bacteriana de se 

adaptar. O uso indiscriminado de antibióticos aumenta a pressão seletiva e, 

também a oportunidade da bactéria ser exposta aos mesmos. Aquela 

oportunidade facilita a aquisição de mecanismos de resistência4. 

A resistência antimicrobiana tornou-se o principal problema de Saúde 

Pública no mundo, afetando todos os países, desenvolvidos ou não. Ela é uma 

inevitável consequência do uso indiscriminado de antibióticos em humanos e 

animais. Na Europa e na América do Norte, Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina (MRSA), Streptococcus pneumoniae não susceptível à penicilina 

(PNSSP), enterococos resistente à vancominina (VRE) e Enterobacteriaceae 

produtoras de beta-lactamase de espectro ampliado (ESBL) têm emergido e se 

espalhado nos hospitais e nas comunidades. Por isso o impacto das bactérias 

resistentes e o uso indiscriminado de antibióticos no meio hospitalar é um 

problema mundial que vem preocupando o meio cientifico4. 

Atualmente as betalactamase de interesse clinico são: betelactamases 

de espectro estendido (ESBL), klebsiella pneumoniae, carbapenemase (KPC), 

metalabetalactamase (MBL) e betalactamase classe  C (Amp C)3. 

Devido a crescente disseminação de resistência dos betalactamicos, em 

2009, o Clinical and Laboratory, Standards Institut (CLSI) recomenda a usar o 

teste de HODGE modificado para detecção de KPC em Klebsiella pneumoniae 

que indica a existência de uma carbapnemase revelando a presença de 

mecanismo associado a inativação de carbapenens3. A resistência a 

carbapnens no antibiograma indica não a presença da enzima KPC, mas sim 

ESBL, associada a Amp C (mecanismo de resistência com perda de porina)3.
 

Outra bactéria causadora de infecção de importância é o Staphylococos 

aureus, cocos gram positivo e catalase positivo que provocam desde infecções 

simples como espinha, furúnculos, celulite, até infecções graves como 

meningite, pneumonia, endocardite e síndrome do choque tóxico, dentre 



outros. A característica associada a virulência desta bactéria é a produção de 

coagulase e betahemolise caracterizando a capacidade de fermentar o manitol. 

O S. aureus é responsável por trinta por cento dos casos de infecção 

hospitalar, a resistência a ampicilina é feita pela produção de enzima como a 

betalactamase capazes de inativar essas drogas e a resistência a meticilina 

feita por um gene, o MecA , que codifica uma proteína que se liga a penicilina 

com baixa afinidade ao antimicrobiano6.  

Durante os anos de 1960 e 1980, um novo espectro de agentes 

microbianos, incluindo “bactérias Gram negativas”, despontou como importante 

agentes causadores de infecção hospitalar.8 

Incluindo no roll de bactérias  Gram negativa a Serratia marcescens tem 

sido frequentemente causa de infecções sendo isoladas de várias fontes do 

meio ambiente hospitalar, sobretudo pneumonia e septicemia em pacientes 

com neoplasias reticuloendoteliais tratados com agentes quimioterápicos, esse 

microorganismos é atualmente reconhecido como importante patógeno dotado 

de propriedades invasoras e com tendência a resistência a  muitos antibióticos 

de uso comum8,9. 

Todos estes fatores estão relacionados com a genética, pois estes 

microorganismos possuem genes que codificam mecanismos  bioquímicos 

impedindo a ação dos antibióticos. Estas resistências podem ser originadas de 

mutações, transferência de genes através de plasmideos entre as bactérias e 

até mesmo de mecanismos naturais de alguns microorganismos6. 

O problema da resistência microbiana é crescente e a perspectiva de 

uso de drogas antimicrobianas no futuro é incerta. Portanto atitudes devem ser 

tomadas que possam reduzir este problema, como por exemplo, a descoberta 

de novos antimicrobianos de amplo espectro de ação já que seu uso racional 

pode contribuir para o controle dos microorganismos multirresistentes 

diminuindo custos de produção ou nos tratamentos de infecções hospitalares7. 

 

3. OBJETIVO 

 

Caracterizar e identificar um isolado bacteriano hospitalar e avaliar a sua 

resistência a antibióticos. 

 



 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado com material obtido de um paciente do sexo 

masculino, 56 anos, diabético internado na Clinica Cirúrgica do Hospital 

Regional Sul ,  coletada no dia sete de maio de dois mil e quatorze com  um 

Swab meio Cary-Blair , retirado de uma úlcera pré-maleolar direito. 

No período de estudo a amostra foi isolada e identificada por meio de 

coloração de GRAM, Testes Bioquimicos e Antibiograma. Os testes 

bioquímicos serão utilizados como base os realizados por Meyer & Picoli 

(2011). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para o isolamento da bactéria foi utilizado meio Mac Conkey, meio Cled 

e meio Ágar sangue, a amostra foi trabalhada em um campo de esterilidade 

com bico de Bunsen, a semeadura foi realizada em placas de petri contendo os 

três meios mencionados, devidamente identificados e incubados a estufa a 

37ºC por 16 horas.  

Na realização do Teste de coloração de GRAM foi utilizada uma 

pequena quantidade da bactéria em uma lamina de vidro diluído em solução 

salina 0,9%, após a fixação da amostra foi submetida à coloração com cristal 

violeta e lugol, seguida de uma decolaração utilizando álcool acetona. 

Finalmente as amostras foram coradas com fucsina, e observadas a aumento 

de 100X em óleo de imersão. 

Na serie de testes bioquímicos foram utilizados tubos de ensaios 

contendo: 1-Ureia, 2-Citrato, 3-TSI, 4-Fenilalanina, 5-SIM, 6-MILI, 7-Lisina, 

Cloreto Férrico 1%, Reativo de Kovacs. 

A amostra da colônia foi semeada em cada tubo com os meios 

apropriados sendo que nos tubos de 1 a 4 a inoculação é feita por esgotamento 

de alça (para meios sólidos), para os tubos de 5 a 7 a inoculação é feita pela 

técnica de semeadura em picada, essa sequência foi feita em duplicata.  

Para o antibiograma foi utilizado placas de petri contendo meio Mueller 

Hinton, e disco-difusão em ágar (Kirby-Bauer), seguindo-se as recomendações 



do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). As placas foram 

devidamente identificadas e incubadas em estufa a 37ºC por 24 horas. 

 

6. RESULTADOS 

 

Através da semeadura em meio agar sangue foi possível obter uma 

colônia bacteriana isolada, que foi posteriormente submetida  a semeadura em 

nos meios já descritos. Assim os resultados da semeadura da bactéria nas 

placas contendo meio Cled e Mac Conkey denotaram o crescimento de 

colônias em ambas placas o que revelou a presencia de bactérias GRAM 

Negativas, pelo crescimento de colônias no meio Mac Conkey que é seletivo 

para bactérias gram negativas. Para analise morfológica foi realizado através 

do teste de coloração GRAM, o que confirmou que o isolado pertence ao grupo 

de bactérias GRAM negativas, que apresentam uma coloração rósea. 

 

              

 
Figura 1. Amostra de bactéria Hospitalar  A.  Placa meio Agar sangue com crescimento 

microbiano. B. Lamina da coloração GRAM contendo a bactéria isolada do tipo Gram 

negativa visualizada pelo microscópio óptico em óleo de imersão a um aumento de 

100X. 
 

Os resultados para os  testes bioquímicos foram: 1-(Uréia) negativo, a 

urease é uma enzima que degrada a uréia em duas moléculas de amônia e 

uma de anidrido carbônico. A prova consiste em transferir uma porção do 

crescimento bacteriano com uma alça para o meio contendo uréia, pH neutro e 

um indicador de pH, o vermelho fenol. Após o crescimento a prova é revelada 

positiva quando a urease ataca a uréia alcalinizando o meio que toma a 

coloração rosa choque. Na prova negativa não há alteração da cor do meio. 2- 



(Citrato) positivo, o consumo do citrato induz a clivagem do fosfato de amônia, 

alcalinizando o meio. Também, com o metabolismo do citrato há formação de 

carbonatos que alcalinizam o meio, de modo que a cor do indicador vira para 

azul. 3-(TSI) sacarose e glicose deu positivo e lactose negativo, A prova 

positiva é indicada pela viragem da cor do meio de incolor com Indicador de 

Andrade ou púrpura com púrpura de  bromocresol, para vermelho ou amarelo, 

respectivamente, devido a produção de ácidos, com abaixamento do pH do 

meio. Além disso, se a bactéria possuir o sistema enzimático hidrogênio-

fórmico-liase, o ácido fórmico é transformado em C0² e Hidrogênio, os quais 

são coletados pelo tubo de Durham, expulsando o meio e ficando a 

extremidade superior desse tubo transparente, cheia dos gases citados.4- 

(Fenilalanina) negativo, há bactérias que produzem enzimas que removem o 

grupo amina da fenilalanina presente no meio originando o acido piruvico que 

reage com o cloreto férrico 10% adicionado ao meio  formando uma cor verde 

que não ocorreu na amostra em pesquisa.5- (SIM) Sulfato de hidrogênio 

negativo o meio de SIM, que tem o tiossulfato como fonte de enxofre e o sulfato 

ferroso como indicador da produção de sulfeto de hidrogênio o sulfeto de 

hidrogênio produzido reage com o metal pesado formando sulfetos que 

apresentam coloração negra. Endol negativo, motilidade positivo, a prova 

indica motilidade quando os microrganismos crescem deslocando-se da linha 

de inoculação, turvando o meio. 6-(MILI) motilidade positiva, ornitina positiva e 

endol negativo, - O indol é resultante da degradação do aminoácido triptofano 

pela enzima triptofanase, a prova é realizada inoculando-se o meio contendo 

excesso de triptofano, após a incubação é colocado 0,5 ml do reagente de 

Kovac ou o reativo de Ehrlich (solução aquosa ou alcoólica de p-dimetil 

aminobenzaldeído, respectivamente) através da parede interna do tubo. A 

prova é positiva quando na porção superior na interface da cultura e o 

reagente, desenvolve-se um anel de cor rósea dentro de no máximo 5 minutos. 

Este resultado é devido à complexação do indol com o aldeído, em meio ácido, 

formando o composto colorido. A prova é negativa com qualquer outra 

tonalidade de cor (original do meio ou marrom). 7- (Lisina) positivo , algumas 

bactérias possuem a lisina descarboxilase que atua sobre a porção carboxila 



dos aminoácidos formando aminas de reação alcalina ( por exemplo 

cadaverina) e CO2. 

De acordo com os resultados obtidos, observamos que todos os testes 

levam a identificar bactérias Gram Negativo Serratia marcescens. 

 

 

 

Figura 2- Tubos de ensaio contendo meios Lisina, Mili, Sim, Fenilalanina, TSI, 
Uréia e Citrato com os resultados ilustrados. 

 

Em relação ao antibiograma : para a placa GRAM Negativa foram 

observados halos inibição para os seguintes antibióticos (TOB10 – 12mm; CIP5 

– 15mm; AMI30 – 20mm; GEN10 – 20mm). Para a placa GRAM Positiva foram 

observados halos inibição para os seguintes antibióticos (AMI30 – 18mm; 

TOB10 – 11mm; CPM30 – 10mm; GEN10 – 20mm) com os demais antibióticos 

do disco para antibiograma não ocorreu nenhuma inibição.  Comparando os 

nossos resultados com os dos autores “Carvalho e colaboradores 2010 10 “e 

“Peloso e colaboradores 201011” existe uma diferença em relação a 

sensibilidade e resistência ao antibióticos Gentamicina (GEN) quanto a 

Amicacina (AMI) que segundo eles apresentam resistência e em nossa 

pesquisa apresentam sensibilidade, a qual nos impulsionam e “Peloso e 

colaboradores 201011”  a estudar em outra pesquisa a variabilidade genética da 



Serratia marcescens usando outros métodos como o teste de Hodge 

modificado e  disco de aproximação para detecção de carbapenemase e beta-

lactamases. 

 

 

Figura 3- Disco-difusão em ágar (Kirby-Bauer) com halos de inibição. 

 

De acordo com os resultados obtidos, observamos que todos os testes 

levam a identificar bactérias Gram Negativo Serratia marcescens. 
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