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Resumo 

 

Acinetobacter spp. e Stenotrophomonas spp. são bactérias Gram negativas, não 

fermentadoras, aeróbias estritas, catalase positivas e oxidase negativas. Estes microrganismos 

são patógenos oportunistas bastante prevalentes em infecções nosocomiais, especialmente em 

infecções do trato respiratório e urinário, bacteremias, meningites e endocardites. 

O objetivo deste trabalho é determinar os mecanismos genéticos de resistência a 

drogas antimicrobianas em isolados de Acinetobacter baumannii e de Stenotrophomonas 

maltophilia. Para tanto, até o momento, foram utilizados 106 cepas de A. baumannii isoladas 

do ambiente hospitalar e de amostras clínicas. Os isolados armazenados a -20ºC foram 

cultivados em caldo BHI a 37ºC por 18 a 24 horas, sob agitação, e submetidos à extração do 

DNA genômico utilizando isotiocianato de guanidina para romper as células. Para a detecção 

de integrons de classe 1, 2 e 3 através de PCR foi utilizado um par de primers degenerados 

para amplificar um fragmento de 491 pb utilizando as seguintes condições: desnaturação 

inicial a 94ºC por 5 minutos, 30 ciclos de desnaturação de 94ºC por 45 segundos; anelamento 

de 55°C por 45 segundos, alongamento a 72ºC por 45 segundos, e uma extensão final de 72ºC 

por 7 minutos. A detecção específica do integron de classe 1 foi realizada utilizando outro par 

de primers amplificando um fragmento de 1700 pb, diferindo da anterior em relação à 

temperatura de anelamento (57ºC) e no tempo de uma extensão (2 minutos). Os produtos de 

amplificação foram analisados através de eletroforese em gel de agarose a 0,8% corado com 

brometo de etídeo a 1,5 g/mL e visualizado sob radiação ultravioleta. De 28 isolados 

analisados, constatou-se integrons em 25 (7 oriundos de amostras clínicas e 18 de ambiente), 

sendo apenas um deles carreador de integron classe 1 (oriundo de amostra clínica). 
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A presença de integrons demonstra a importância de equipamentos e utensílios como 

reservatórios de bactérias resistentes a drogas antimicrobianas, podendo constituir risco de 

infecção para pacientes internados. Embora todos os isolados obtidos não tenham sido 

analisados, podemos observar uma tendência a uma baixa prevalência de isolados de A. 

baumannii que carreiem o integron de classe 1. Entretanto, não descarta a importância dessas 

bactérias possuírem integrons de classe 1, 2 e 3, demonstrando uma importante justificativa 

para a presença de resistência a diversos antimicrobianos. PIBIC/CNPq 

 

 
 


