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Introdução 

• Bacilos Gram-negativo reto ou ligeiramente curvo  

• Separadas fenotipicamente em cinco grupos 
• Grupo fluorescente: Pseudomonas aeruginosa 

• Aeróbio estrito – não fermentadores  

• Mobilidade através de flagelo polar monotríqueo.  

• Apresentam fimbrias: importante fator de virulência 

• Produzem pigmentos fluorescentes  difusíveis no meio de cultura 
(pioverdina e a piocianina) 

•  Algumas cepas produzem um pigmento avermelhado (piorrubina) ou preto 
(piomelanina) 





Introdução 

• Amplamente presente no solo e água 

• São capazes de sobreviver em ambientes inóspitos como sabão, 
desinfetantes e plásticos (produzem biofilme) 

• São resistentes a muitos antibióticos 

• É considerada um agente de infecção oportunista 

• Não resistem ao ressecamento e baixas temperaturas  

• Não exigentes nutricionalmente (cepas multiplicam em água destilada e algumas 
podem utilizar mais de 30 compostos orgânicos como fonte de C e N. 

 

 



Introdução 

• Responsável por cerca de 80% das infecções crônicas que infectam as 
vias aéreas em fibrocísticos  
• Relacionado a diminuição da função pulmonar e insuficiência respiratória.   

• Algumas cepas sofrem alteração fenotípica e produzem alginato 
resultando em uma cepa com fenótipo mucóide (MUC).  
• Confere proteção ao microrganismo da fagocitose e da atividade de 

antibióticos como os aminoglicosídeos com dificuldade de erradicação do 
patógeno 



Disponível em: http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/MicrobiologiaeImunologia/aula-pseudomonas-biomed2014-modo-de-
compatibilidade.pdf 



Disponível em: http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/MicrobiologiaeImunologia/aula-pseudomonas-biomed2014-modo-de-compatibilidade.pdf 



Infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa 

• Psedomônada mais isolada em amostras clínicas 

• Prevalece em feridas por queimaduras, transplante de órgãos e drogas 
intravenosas 

• Infecções em locais com umidade – traqueostomias, catéteres de 
demora, feridas cutâneas 

• Exsudação de pus azulado com odor de uvas devido a piocianina 

• Infeções em vias urinárias, especialmente se houver sonda 



Infecções causadas por Pseudomonas 
aeruginosa 
• Infeções em vias aéreas inferiores. Pneumonia  através do uso de respiradores 

contaminados e fibrose cística 

• A água presente em equipamentos de terapia respiratória, quando 
contaminada, pode atingir facilmente pacientes internados 

• Otite 

• Conjuntivite (usuários de lentes de contato) 

• Multirresistência em UTI 

 



Notar em A   cultura de 
Pseudomonas alginato 
negativas em meio 
Luria-Bertani (LB) - ágar sem 
NaCl incubados a 37°C durante 
12 h e a 25°C durante 24 h.  
 
Em B nota-se linhagem 
mucoide isolada de paciente 
com fibrose cística. 



Disponível em: http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/MicrobiologiaeImunologia/aula-pseudomonas-biomed2014-modo-de-compatibilidade.pdf 



Disponível em: http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/MicrobiologiaeImunologia/aula-pseudomonas-biomed2014-modo-de-compatibilidade.pdf 



Disponível em: http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/MicrobiologiaeImunologia/aula-pseudomonas-biomed2014-modo-de-compatibilidade.pdf 



Piocianina 
 

Catalisa a produção de superóxido e peróxido de  
hidrogênio  

 
Causam:  

-Danos aos tecidos endoteliais. 
-Impede o crescimento de outras bactérias . 

-Elimina a atividade ciliar respiratória. 
-Produz danos oxidativos nos tecidos oxigenados,  

como o pulmonar. 



Diagnóstico microbiológico 

Bacterioscópico: bacilos gram negativos 



Cultura 

Colônias lactose negativas  
em meio MacConkey. 

Pode haver odor típico de 
frutas 

Notar pigmentação azulada 
no inóculo original. 

(Piocianina) 
 



Cultura 

Colônias mucóides  

Ágar cetrimide: seletivo para Pseudomonoas aeruginosa 



A produção de piocianina é estimulada pelo 
cloreto de magnésio e o sulfato de potássio 
presentes no meio.  
 
A cetrimida (brometo de cetiltrimetilamina) é um  
composto amónio quaternário, que inibe uma 
vasta variedade de outros organismos, incluindo 
outras espécies de  Pseudomonas e organismos 
relacionados 

Ágar cetrimide: seletivo para Pseudomonoas aeruginosa 



Cultura 

Ágar sangue:  
São beta hemolíticas  



Provas bioquímicas 

Teste de oxidase positivo.  

Aplicar as colônias em um papel de filtro e adicionar o reativo dimetil-p-fenilenodiamina.  
P-fenilenodiamina é oxidado pela enzima adquirindo cor roxa 

Pseudomonas (+), 
Enterobactérias (-) 



Provas bioquímicas 

• Catalase positivos 

• Utilização do citrato como fonte de carbono 

• Mobilidade positiva 

• Reduzem nitrato a nitrito 

• Indol negativo 

• H2S negativo 

• Oxidam glicose (citocromo oxidase positivo) 

• Urease +/-  

• Lisina negativo 

 



Pseudomonas aeruginosa : OF Positivo 

Meio OF de Hugh Leifson 
 

Meio que utiliza menor quantidade 
de peptona e maior quantidade de 

CH para visualização do produto 
acidificado dos não fermentadores 





Acinetobacter spp. 

• Cocobacilos gram negativos 

• Desempenham papel importante de infecções em pacientes 
hospitalizados 

• Disseminação rápida atribuída parece ter estreita relação com a multi 
resistência antimicrobiana desenvolvida por esse patógeno 
• Resistentes  beta lactâmicos, aminoglicosídeos e carbapenens 



Acinetobacter spp. 

• Gênero presente e disseminado em diversos habitats: 
 

• Microbiota da pele e orofaringe de indivíduos saudáveis 

• Vegetais, água, solo e animais  

• Espécie A. baumannii, segundo alguns autores, não tem um habitat 
natural reconhecido fora do ambiente hospitalar. 



Acinetobacter baumannii 

• Segundo não fermentador mais encontrado em laboratórios clínicos 

• Terceiro patógeno mais comum envolvido em pneumonia associada ao uso de 
ventiladores mecânicos após Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 
causando 8,4% dessas infecções 

• Apresenta relação direta com ocorrência de surtos nos hospitais, sendo capazes de 
colonizar e infectar indivíduos internados. 

 

• habilidade para formação de biofilme em ambientes inertes  

• resistência aos antibióticos, desinfetantes e antissépticos hospitalares. 

• Persistem por longo tempo no ambiente hospitalar 



Acinetobacter baumannii 

• Patologias ocasionadas: 

• Infecções graves do trato urinário,  feridas cirúrgicas e feridas de pele  

• sepse 

• meningite pós-neurocirurgia 

• pneumonia associada ao uso de ventilação mecânica em pacientes de 
unidades críticas 
 

 



Acinetobacter baumannii 

• Cultura em meio LAM - Leeds ACINETOBACTER Medium  
• Triagem 

 

• Cultura em meio LAM modificado 
• MDR Acinetobacter Medium - detecta cepas resistentes a antimicrobianos.  

• Meio com adição de antibióticos à base Leeds Medium para seleção de 
resistentes.  



Ágar LAM (Leeds ACINETOBACTER Medium) 

Produção de  colônias mucóides de cor rosa a malva difundida no meio. As colônias são circulares, 
convexas, suaves e opacas com margens inteiras de 1 a 2mm de diâmetro após 24 horas a 35 graus C. 



Os componentes seletivos em Leeds 
Acinetobacter Medium são 
tradicionalmente cefsulodina e cefradina, 
que inibem o crescimento de bactérias 
gram-negativas não-Acinetobacter e 
vancomicina, o que inibe o crescimento 
de bactérias Gram-positivas. 
 
A presença de frutose, sacarose e 
vermelho neutro permite a diferenciação 
de bactérias com base nos produtos 
liberados quando as bactérias utilizam 
frutose e sacarose como fonte de 
nutrientes.  
 
As colônias que liberam produtos ácidos 
são amarelas, enquanto as colônias que 
liberam produtos alcalinos são vermelhas. 



CHROMagar  
Acinetobacter 



Acinetobacter baumannii 

• Aparecem na forma de cocos ou cocobacilos 

• Crescimento em ágar MacConkey 
• Coloração levemente rosada 

• Não fermentador 

• Aeróbio estrito 

• Motilidade negativa  

• Citocromo oxidase-negativo 

• Catalase positiva 

• Identificação definitiva com produção de ácido a partir da  glicose em meio 
OF 



Identificação definitiva com produção de ácido a partir da  glicose em meio OF 

A. baumannii é 
sacarolítico e acidifica 

a maioria dos 
carboidratos no meio 

de oxidação e 
fermentação (OF) 



Mycobacterium tuberculosis 

• Mycobacterium tuberculosis ou Bacilos de Koch 

• Bacilos delgados e ligeiramente curvos 

• São imóveis, não esporulados e não capsulados 

• Aeróbios estritos  

• Faixa de temperatura ótima de crescimento é 35-37°C.  

• São álcool ácido resistentes corando-se de vermelho 
• Apresentam parede celular lipídica cérea e espessa que impede a penetração 

do cristal violeta 

• Formam agrupamento em ramos alongados e tortuosos, conhecidos 
como cordas - fator corda. 



Mycobacterium tuberculosis 

• Pertencentes ao complexo Mycobactrium tuberculosis juntos com as 
espécies M.bovis, M. africanum e M. ulcerans 

• A espécie M. tuberculosis é causa mais comum de doença micobacteriana 
nos seres humanos 
• causadora da tuberculose pulmonar  

• É um parasita intracelular facultativo capaz de sobreviver e se multiplicar no 
interior de células fagocitárias  

• Transmitida pelo ar 

• É resistente à ação de agentes químicos e sensível à ação de agentes físicos 
como o calor e a radiação ultravioleta mas não ao congelamento e à 
dessecação. 

 



Mycobacterium tuberculosis 

• Manipulação das amostras biológicas 
• Utilização de padrões restritos no controle de segurança 

• Manipulação das amostras biológicas e manipulação de culturas puras 
realizadas em fluxo laminar com EPI 

• Amostras coletadas das vias respiratórias superiores ou inferor (escarro e 
lavado broncoalveolar) 

• Amostras de urina, fezes, sangue e LCR 

• As amostras que contenham microbiota normal devem ser processadas 
rapidamente para diminuir o grau de contaminação 



Mycobacterium tuberculosis 

• Abordagem laboratorial 
 

• Tratamento das amostras para descontaminação e digestão 

• Cultura em caldo 

• Caracterização fenotípica das colônias em cultura ágar 

• Esfregaços com coloração para álcool-ácido resistentes  

• Provas bioquimicas 

• Técnicas moleculares 



Mycobacterium tuberculosis 

• Preparação da amostras que podem ter microbiota contaminante: 
 

• Utilização de agente descontaminante e mucolítico para liberação das 
micobactérias 

• Amostras isentas de contaminação por outros microrganismo podem ser 
semeadas diretamente  

• As amostras líquidas (LCR, líquido pleural) devem ser centrifugadas para 
realização de coloração álcool ácido resistente e inoculação em meio de 
cultura. 



Mycobacterium tuberculosis 

• Tratamento das amostras para descontaminação e digestão 

• NaOH 2 %  e NALC – N-acetil-cisteína : tempo limite de exposição de 15 minutos 

• Fosfato trissódico a 13% mais cloreto de benzalcônio (Zephiran).  
• Devem ser semeadas em cultura à base de ovos para neutralizar a inibição do crescimento 

produzido pelo Zephiran  

• Em caso de cultura em ágar, a neutralização deve ser feita com lecitina. 

• A neutralização dos agentes descontaminantes pode ser realizada com adição 
tampão fostato. 

• O material deverá ser centrifugado para análise do sedimento 

 



Mycobacterium tuberculosis 

• Coloração álcool ácido resistente.  

• Tipos de coloração : 
• Ziehl Neelsen e Kinyoun – utilização de carbolfucsina 

• Coloração vermelha 

• Auramina O – utilização de fluorocromo  

• Coloração amarela brilhante 

• O ácido micólico, presente na parede celular liga-se ao corante.  



Mycobacterium tuberculosis 

A: Coloração com 
Carbolfucsina pelo 
método de Kinyoun  
 
B: Coloração com 
utilização de Auramina-
rodamina  

Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405579416300080 

A          B 



Mycobacterium tuberculosis 

• Coloração de Ziehl Neelsen 
• Cobrir o esfregaço seco e fixado pelo calor com o corante Carbolfucsina 

• Aquecer a lâmina até a emissão de vapores 

• Lavar 

• Descorar com álcool ácido 

• Contracorar com azul de metileno – 1-2min 

• Lavar 

• Observar em objetiva de imersão 



Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis: coloração de Ziehl-
Neelsen evidenciando disposição de 

crescimento em cadeias paralelas formando 
cordões (expressão do fator corda). 

 
Na leitura de todas as baciloscopias devem ser 

lidos no mínimo 100 campos úteis de 
microscópico. 

  



Mycobacterium tuberculosis 

Iniciar a leitura pelo quadrante superior direito, 
entre os números 12 e 3. Utilizar o 

botão micrométrico para verificar a presença de 
BAAR na superfície e em 

profundidade. 



Mycobacterium tuberculosis 

• Interpretação dos resultados 
 

• Ausência de BAAR nos 100 campos = negativo 

• 1 a 9 BAAR em 100 campos = relata-se a quantidade de BAAR 

• 10 a 99 BAAR em 100 campos = positivo + 

• Média de 1 a 10 BAAR por campo nos primeiros 50 campos = positivo ++ 

• Média de mais de 10 BAAR por campo nos primeiros 20 campos = positivo +++ 

 



Mycobacterium tuberculosis 

• Meios de cultura  

• Contém verde de malaquita para inibir o crescimento de 
contaminantes 

• À base de ovos 
• Lowenstein Jensen 

• Petragnami 

• À base de ágar 
• Middlebrook 7H10 e 7H11 

 

Incubação ótima a 37°C 
com atmosfera de 2% a 

11% de CO2 



Mycobacterium tuberculosis 

• Morfologia das colônias: 
• Aspecto seco, rugoso, acamurçado e sem produção de pigmento. 

• Período de incubação prolongado. 

• Microcolônias em 5 a 10 dias em ágar Middlebrook 

• Colônias em 14 a 28 dias a 37°C 

• Apresenta coloração creme no crescimento em meio Lowenstein-
Jensen 



Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis inoculadas em 

meio Lowenstein Jensen  incubadas com CO2 

por  21 dias à 35ºC. 
Meio Lowenstein Jensen  

Disponível em https://catalog.hardydiagnostics.com/cp_prod/Content/hugo/LJMedia.htm 



Mycobacterium tuberculosis 



Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis inoculadas 

em meio Middlebrook 7H10  incubadas 

com CO2 por  21 dias à 35ºC. 
Meio Middlebrook 7H10  

Disponível em  https://catalog.hardydiagnostics.com/cp_prod/Content/hugo/Middlebrook7H10.htm 



Mycobacterium tuberculosis 

• Análise bioquímica 
 

• Acúmulo de Niacina (vitam B3)no meio 

• Redução de nitrato a nitrito 

• Catalase termoestável negativa a 68°C 

• Urease positiva  



BD BACTEC™ MGIT™ 960 
Mycobacterial Growth Indicator Tubes 
 

Utiliza caldo middlebrook 
7H9. 

Avalia a fluorescência na 
base do tubo pela 
quantidade de O2.  

Quanto menor a taxa de 
O2 , maior a fluorescência 

produzida 
Quanto maior o 

crescimento bacterianao, 
menor taxa de O2.  

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://slideplayer.com/4063169/13/images/14/BACTEC%2BMGIT%2B960%2BCulture%2BSystem.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.com/slide/4063169/&docid=qCVTevZrMuY-0M&tbnid=NN7k6DXnhMtgGM:&vet=1&w=960&h=720&bih=786&biw=1440&ved=0ahUKEwibrMmKwfbZAhUMi5AKHaIKCEYQMwg2KAMwAw&iact=c&ictx=1


Mycobacterium tuberculosis 

• Detecção e identificação de micobactérias por métodos moleculares 
• Utilizados para confirmação de isolados em cultura obtido de amostras 

utilizando sondas de DNA. 

• Sondas de ácidos nucleicos: substitui as provas bioquímicas convencionais 
• Filamentos simples de DNA marcados que hibridizam com RNA liberado da bactéria 

através da ação de uma agente lítico 

• Identificação através da determinação da sequência de DNA 

• Detecção direta de M.tuberculosis em amostras com ensaios de amplificação 
de ácido nucléico 

• Fingerprinting do DNA e tipagem de cepas de espécies de M. tuberculosis 



• Realização de PPD (derivado protéico purificado): mede a região de 
endurecimento. 

• Método: intradermo-reação com 2 UT (Unidades de Tuberculina) e 
leitura após 72 horas ou eventulamente 48 horas.  

• Negativo: sem endurecimento ou endurecimento com menos de 5 mm 
de diâmetro.  

• Limítrofe: endurecimento de 5 a 9 mm de diâmetro.  

• Positivo: endurecimento com mais de 9 mm de diâmetro.   

Teste de Mantoux 





Teste de Mantoux 

• Os resultados são classificados como forte, fraco ou não reativo.  

 

• Uma reação com área de mais de 5-15 mm (dependendo dos fatores 
de risco da pessoa) a 10 unidades de Mantoux é considerado um 
resultado positivo, indicando infecção pelo M. tuberculosis. 

 


