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RESUMO  

Os Bancos de Leite Humano (BLHs) são uma estratégia para garantir a nutrição de 

recém-nascidos (RNs) que não podem obter o leite humano (LH) através da 

amamentação direta. A coleta do leite humano ordenhado (LHO) é realizada por 

doadoras e pode ser feita em domicílio. As condições higiênico-sanitárias utilizadas 

devem seguir protocolos para evitar a contaminação microbiológica. Dentre as 

bactérias que podem contaminar o LHO destacam-se espécies de Klebsiella spp por 

serem importantes causadores de infecções neonatais como meningite, pneumonia e 

sepse. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo identificar e caracterizar a 

patogenicidade e perfil de resistência à antibióticos de isolados de Klebsiella spp. em 

amostras de doadoras provenientes do BLH em Vitória da Conquista e correlacionar a 

presença microbiana com as condições higiênico-sanitárias das participantes do 

estudo. Foram coletadas amostras de 30 doadoras cadastradas no BLH. Foram 

encontradas espécies de Klebsiella em 36,6% (n=11). Dessas, em 36,6% (n=4) o 

micro-organismo foi isolado apenas nas amostras cutâneas, 27,3% (n=3) apenas no 

leite humano ordenhado cru (LHOC), 18,2% (n=2) com resultados positivos nas 

amostras cutâneas e de LHOC e 9,1% (n=1) com crescimento em amostras cutâneas, 

LHOC e leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP). Através de detecção do gene 

pehB por PCR 73,4% (n=11) foram identificadas como Klebsiella pneumoniae. Foi 

realizado o antibiograma com recomendação do CLSI 2017 em todas as cepas: 42,8% 

(n=6) apresentaram resistência a Ampicilina e Sulbactam e 35,7% (n=5) a 

Amoxacilina e Ácido Clavulânico. Os isolados também foram submetidos ao teste de 

detecção fenotípica de ESBL por disco-aproximação, 23,1% (n=3) apresentaram 

resultados positivos. Para o teste de Hodge modificado todas as cepas foram negativas. 

Foi utilizada a técnica qPCR para detecção de genes de ESBL: SHV-1, TEM, CTXM-

1 e CTXM-2 e os genes de virulência rmpA e wcaG. 40,0% (n=6) apresentaram o 

gene rmpA, 41,6% (n=5) apresentaram o gene wcaG. Nenhuma cepa apresentou o 

gene CTXM-2, 41,6% (n=5) apresentaram o gene SHV-1, 41,6% (n=5) apresentaram 

o gene CTXM-1 e 53,3% (n=8) apresentaram o gene TEM. 

 

 

 



ABSTRACT 

Human Milk Banks (HMBs) is a strategy to ensure newborns nutrition who can not 

get human milk (HM) through direct breastfeeding. The collection of expressed 

human milk (EHM) is held by donor and can be done at home. The sanitary conditions 

must follow protocols used to prevent microbiological contamination. Among the 

bacteria that can contaminate the EHM stand out species of Escherichia coli and 

Klebsiella spp to be important causes of neonatal infections such as meningitis, 

pneumonia and sepsis. Thus, this study aimed to identify and characterize the 

pathogenicity and resistance antibiotics profile of the isolates of Escherichia coli and 

Klebsiella spp.in samples from donors from the HMB in Vitória da Conquista and to 

correlate the microbial presence with the hygienic-sanitary conditions of the study 

participants. Samples were collected from 30 registered donors at the BLH. No E. coli 

strains were isolated. Klebsiella species were found in 36.6% (n = 11). Of these, 

36.6% (n = 4) micro-organism was isolated only in skin samples, 27.3% (n = 3) only 

in human milk raw, 18.2% (n = 2 ) with positive results in skin samples and human 

milk raw, and 9.1% (n = 1) an increase in skin samples, human milk raw and 

pasteurized human milk. Through detection of the gene pehB by PCR 73.4% (n = 11) 

were identified as Klebsiella pneumoniae. Was performed antibiogram with the 

recommendation of the CLSI 2017 and: 42, 8% (n = 6) were resistant to ampicillin and 

sulbactam and 35.7% (n = 5) to amoxicillin and clavulanic acid. The isolates were also 

submitted to testing phenotypic detection of ESBL-disk approach, 23.1% (n = 3) were 

positive. For Hodge test modified all strains were negative. qPCR was used for 

detection of ESBL genes: SHV-1, TEM-1, CTXM-1 and CTXM-2 and the virulence 

genes rmpA and wcaG.. 40.0% (n = 6) showed the rmpA gene, 41.6% (n = 5) had the 

wcaG gene. No strain showed the CTXM-2 gene, 41.6% (n = 5) had the SHV-1 gene, 

41.6% (n = 5) had the CTXM-1 gene and 53.3% (n = 8) showed TEM gene.   
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1. INTRODUÇÃO  

O leite humano possui características nutricionais ideais para o desenvolvimento de 

recém-nascidos (RNs) e garante proteção imunológica que permite o bom desenvolvimento 

dos RNs. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a amamentação exclusiva até 

os 6 meses de vida, porém existem situações que impossibilitam essa prática, como por 

exemplo em casos de mães soropositivas para HIV, HTLV, óbito materno, ou complicações 

de saúde do RN que cursam com necessidade de permanência no ambiente hospitalar (UTI 

neonatal). Para estes casos os Bancos de Leite Humano (BLHs) apresentam a oportunidade de 

alimentação dos RNs através de leite humano ordenhado (LHO) fornecido por doadoras.  

Os BLHs são responsáveis pela seleção de doadoras, coleta, transporte, 

armazenamento, pasteurização e controle de qualidade do LHO. A coleta do LHO pode ser 

realizada no domicílio da doadora ou no próprio BLH e é uma etapa que necessita de critérios 

rigorosos de higiene como forma de evitar a contaminação do alimento, que por suas 

características nutricionais, pode servir também como um meio de crescimento excelente para 

várias espécies de micro-organismos que podem ser patogênicos para os RNs que o receberão, 

caso não sejam eliminados de forma eficaz no processo de pasteurização pelo BLH. 

Espécies de enterobactérias apresentam relevância no ambiente hospitalar por serem 

micro-organismos em sua grande maioria comensais, e que residem principalmente no trato 

gastrointestinal de pessoas saudáveis, entretanto, podem adquirir fatores de virulência e 

resistência e se tornar patogênicos principalmente para indivíduos imunocomprometidos, 

como neonatos prematuros.  

Dentre as espécies de enterobactérias de importância destaca-se Klebsiella spp. que 

comumente causa infecções neonatais como meningites, pneumonias, infecções do trato 

urinário, gastroenterites e sepse. Ademais, existem várias cepas destas espécies com 

multirresistência a antimicrobianos comumente utilizados em ambiente hospitalar como os 

beta-lactâmicos.  

Frente a isso, o presente estudo propôs a identificar e caracterizar o perfil de virulência 

e resistência em cepas de Klebsiella spp isoladas de amostras de mãos, região mamilo-areolar, 

leite ordenhado e pasteurizado de doadoras do banco de leite cadastradas no BLH do Hospital 

Esaú Matos em Vitoria da Conquista, Bahia, durante o ano de 2018. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Banco de Leite Humano: Disposições Gerais 

A amamentação traz benefícios claros a curto prazo para a saúde infantil, reduzindo a 

mortalidade e a morbidade de doenças infecciosas (WHO, 2008). Segundo Campestrini 

(2006), a substituição do leite materno por leite artificial faz com que ocorra um aumento do 

número de óbitos de crianças em torno de 1,5 milhões a cada ano, no mundo.  

A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo nos 

primeiros seis meses de vida, sem nenhuma complementação de outros líquidos ou alimentos 

(WHO, 2001). Embora existam fórmulas específicas para a alimentação infantil, os benefícios 

comprovados da ingestão do leite materno para redução na incidência de diversas infecções 

neonatais (PARISH; BATHIA, 2008) e as características nutricionais ideais para o 

desenvolvimento dos RNs (MARQUES et al, 2004) justificam a utilização de LHO de 

doadoras de Banco de Leite Humano (BLH) para a alimentação de recém-nascidos (RNs), em 

sua maioria internados e que por diversos motivos são impossibilitados de obter o leite pela 

amamentação direta a exemplo dos prematuros que não dispõem de forças para sugar o leite 

materno, RNs que perderam a mãe no parto, genitoras com impossibilidade de produção de 

leite materno ou de amamentação (utilização de medicamentos, portadoras do vírus HIV, 

HTLV) ou RNs com necessidade de maior permanência no ambiente hospitalar (MENEZES, 

2014). 

Os BLHs são centros de apoio à amamentação que surgiram como uma estratégia de 

qualificação da assistência neonatal em termos de segurança alimentar e nutricional, com foco 

em ações que ajudam a reduzir a mortalidade infantil. Estão vinculados a um hospital de 

atenção materna e/ou infantil e são responsáveis por ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, execução de atividades de coleta, seleção, classificação processamento, 

controle de qualidade e distribuição do leite humano ordenhado (LHO) (MAIA, 2006) 

(BRASIL, 2008).  

O Brasil possui a maior rede de BLHs do mundo, com aproximadamente 60.000 

doadoras cadastradas em seu território, que foi capaz de atender entre os anos de 2009 e 2016, 

mais de 1,8 milhão de RNs (BRASIL, 2017). Os estoques de LHO dos BLHs são mantidos 

por doadoras voluntárias que podem realizar a coleta do LHO no próprio BLH ou em sua 

residência. As doadoras recebem orientação do BLH quanto aos procedimentos a serem 

utilizados e o material necessário para a ordenha (touca descartável, máscara descartável e
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frasco estéril). Quando coletado em domicílio o LHO é transportado para o BLH através de 

transporte vinculado ao serviço (BRASIL, 2007).  

O processamento do LHO segue as etapas de coleta/recebimento do LHO; estocagem 

do leite humano ordenhado cru (LHOC); degelo e seleção; classificação; reenvase; 

pasteurização; liofilização (quando houver); controle de qualidade microbiológica do leite 

humano ordenhado pasteurizado (LHOP); estocagem do LHOP, distribuição e porcionamento. 

O fluxo está descrito na Figura 1 e a realização de todas as etapas devem ser precedidas de 

ações para higiene pessoal dos envolvidos.  

 

Figura 1: Fluxograma de trabalho do BLH. Fonte: ANVISA, 2008. 
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2.2. Seleção de doadoras 

A doação de LHO deve ser voluntária, altruísta e não pode ser remunerada. O BLH 

pode realizar campanhas para incentivo e captação de novas doadoras, além de recepcionar, 

registrar e fazer a triagem baseada nos critérios de seleção de doadoras presentes na RDC nº 

171, de 04 de Setembro de 2006: estar amamentando ou ordenhando LH para o próprio filho; 

ser saudável; apresentar exames pré ou pós-natal compatíveis com a doação; não fumar mais 

que 10 (dez) cigarros por dia; não usar medicamentos incompatíveis com a amamentação; não 

usar álcool ou drogas ilícitas; realizar exames (hemograma, VDRL, anti-HIV) quando não 

realizados no pré-natal; realizar outros exames conforme perfil epidemiológico local ou 

necessidade individual da doadora. O BLH deve manter registro com os dados das doadoras 

cadastradas para assegurar o cumprimento dos critérios para doação e para fins de 

rastreabilidade das amostras doadas.   

Em 2016, Rechia e colaboradores realizaram revisão da produção científica brasileira 

sobre fatores que interferem na doação de LHO, e apontaram como os principais motivos que 

levam as nutrizes a doar o LHO o ingurgitamento mamário, excesso de produção láctea, 

conhecimento sobre a importância do LHO para os bebês internados, altruísmo e experiência 

prévia de dificuldade de amamentação. 

2.3. Coleta de LHO 

A coleta representa a primeira etapa das boas práticas de manipulação do LHO, 

devendo ser conduzida com rigor sanitário em relação aos riscos e perigos de contaminação 

do produto (MENEZES, 2011). Essa etapa pode ser realizada no BLH, posto de coleta ou no 

domicílio da doadora. Borges e colaboradores (2018) ressaltam a importância da coleta 

domiciliar como forma de assegurar maior cadastramento de nutrizes doadoras e, 

consequentemente, maior captação de LHO. 

A ordenha, que é a ação de manipular a mama da lactente cuidadosamente para a 

retirada do leite, pode ser feita pela própria nutriz, por profissional de saúde ou por alguém de 

sua escolha, podendo ser realizada de forma manual, mais recomendada por ser menos 

traumática e dolorosa. Oliveira e colaboradores (2006) não indicam a utilização de bombas 

tira-leite pois podem gerar desconforto, risco e/ou agravamento de traumas mamilares além de 

serem de difícil limpeza e esterilização, propiciando a proliferação bacteriana que pode levar 

a contaminação do LHOC. 
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Essa etapa pode ser considerada um indicador do controle de qualidade do LHO e 

deverá ser conduzida com rigor higiênico-sanitário capaz de garantir a manutenção das 

características imunobiológicas e nutricionais dos produtos que serão empregados na 

alimentação de bebês prematuros e de extremo baixo peso (SILVA, 2004). Nas coletas 

domiciliares as doadoras devem ser orientadas a procurar ambiente que não traga risco à 

qualidade microbiológica do LHO, evitando proceder a ordenha em banheiros e locais onde 

existam animais domésticos (BRASIL, 2001). 

Como forma de garantir a qualidade do LHO é imprescindível que a nutriz seja 

orientada sobre os procedimentos necessários a serem adotados como prender os cabelos com 

auxílio de touca descartável (fornecida pelo BLH); lavar as mãos e antebraços com água 

corrente e sabonete até os cotovelos; manter as unhas sempre limpas e curtas; lavar as mamas 

com água corrente, segundo Fernandes e colaboradores (2000) o uso de sabonete pode 

ressecar os mamilos e predispor a fissuras; evitar conversar durante a coleta e desprezar os 

primeiros jatos de leite (0,5 a 1 mL) antes de iniciar a ordenha. 

2.4. Acondicionamento e armazenamento do LHOC 

A doadora deverá ser orientada a acondicionar o LHO em frascos fornecidos pelo 

BLH. Utiliza-se como embalagem para acondicionamento do leite humano ordenhado 

recipiente de vidro, estéril, com boca larga, tampa plástica rosqueável e volume de 50 a 500 

mL, previamente testado (FIOCRUZ, 2003).  

Antes da utilização os frascos devem ser armazenados em local exclusivo e 

devidamente higienizado no BLH e nos domicílios das doadoras deve ser solicitado que sejam 

armazenados em local limpo e fechado, livre de insetos, roedores e afastado de substâncias 

contaminantes (SILVA, 2004).  

Quando não houverem os frascos específicos para a coleta em domicílio a orientação é 

que se utilize um frasco de vidro, com boca larga e tampa plástica, lave-o cuidadosamente 

com água e sabão e ferver o frasco e a tampa por 15 minutos, para secar a orientação é que 

permita naturalmente a eliminação da água com o frasco voltado para baixo em um tecido 

limpo, evitando tocar a parte interna do frasco e da tampa (OLIVEIRA et al., 2006).  

Durante a ordenha a doadora deve colocar o LHO direto no frasco sem preencher toda 

a capacidade, deixando sempre o volume 2 a 3 cm abaixo da borda. A estocagem do leite 

humano ordenhado cru (LHOC) no domicílio, antes do processamento, deve ser realizada sob 
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congelamento com temperatura inferior a -10ºC por prazo máximo de 15 dias. O frasco deve 

ser mantido bem vedado e o ideal é o armazenamento do LHOC separado de outros 

alimentos, porém quando não houver disponibilidade de armazenagem exclusiva, o leite deve 

ser acondicionado dentro de outro recipiente impermeável (saco ou recipiente plástico) 

(BRASIL, 2001); (FIOCRUZ, 2003); (SILVA, 2004); (BRASIL, 2006). 

Quando for necessário completar o volume do frasco através de novas coletas deve-se 

utilizar um copo de vidro fervido por 15 minutos e após a coleta acrescentar ao LHOC já 

congelado e levar imediatamente ao congelador, evitando o degelo (BRASIL, 2006).  

2.5. Transporte do LHO 

A manutenção da cadeia de frio a que deve ser submetido o leite humano ordenhado 

representa importante ação preventiva para a preservação da qualidade do alimento. Ao longo 

de toda a cadeia, o momento de transporte sempre agrega riscos de elevação de temperatura, o 

que, por conseguinte, favorece a ocorrência de não-conformidades. Para assegurar a 

manutenção da cadeia de frio no decorrer do transporte, o tempo entre o recebimento do 

produto no domicílio da doadora e a entrega na recepção do BLH não deverá ultrapassar seis 

horas (SILVA, 2004).  

Para cumprir as normas estabelecidas na resolução nº 171 de 2006 o LHOC deve ser 

transportado do domicílio da doadora até o BLH em recipiente isotérmico próprio e exclusivo, 

previamente limpo e desinfetado e com temperatura máxima controlada de -1ºC para produtos 

congelados. Para garantir a temperatura deve ser utilizado gelo reciclável na proporção de três 

litros deste para cada litro de leite.  

O veículo deve garantir a integridade e qualidade do produto, ser limpo, ser exclusivo 

no momento do transporte conforme rota estabelecida pelo BLH e ser adaptado para 

transportar o recipiente isotérmico de modo a não danificar o produto (BRASIL, 2001). 

2.6. Recebimento e estocagem no BLH 

Na recepção do LHOC o responsável deverá utilizar os equipamentos de proteção 

individual (avental, máscara, gorro e luvas descartáveis) e observar a conformidade da 

embalagem – rotulagem, condições de higiene, integridade e vedação e do LHOC – cor, 

ausência de sujidades e aspecto.  

Todo frasco de leite doado que não preencher as especificações determinadas devem 

ser descartados conforme o disposto na RDC/Anvisa nº 306/2004 para resíduos do Grupo D, 
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podendo ser descartados diretamente na rede de esgoto (águas servidas), sem tratamento 

prévio (BRASIL, 2006). 

A depender da demanda do BLH o LHOC pode ser estocado ou seguir para as etapas 

de seleção e classificação. A estocagem do LHO no BLH, semelhante ao domicílio das 

doadoras, acontece por congelamento como forma de retardar a ocorrência de reações 

enzimáticas e químicas indesejáveis e inibir a multiplicação e a atividade dos microrganismos 

que se encontram no alimento (BRASIL, 2006). Em estudo realizado para avaliação da 

qualidade da fração lipídica do leite humano ordenhado e processado, Lira concluiu que a 

estocagem sob congelamento não altera significativamente a qualidade da fração lipídica do 

LHO (LIRA, 2002). 

2.7. Degelo, seleção e classificação do LHOC 

O degelo consiste em um processo controlado para que o LHO passe da fase sólida 

para a fase líquida através da transferência de calor, sem permitir que a temperatura final 

exceda 5º C. Esse processo pode ser feito em banho-maria ou em micro-ondas (SILVA, 

2004). 

A seleção compreende a avaliação das condições de embalagem e rotulagem, presença 

de sujidades, verificação de cor, verificação da não-conformidade de características 

organolépticas - off-flavor e determinação da acidez titulável expressa em graus Dornic 

(BRASIL, 2006).  

 A classificação do LHO se dá através da classificação do período de lactação da 

doadora, acidez Dornic e da técnica analítica crematócrito, para cálculo estimado do conteúdo 

energético do LHO (ALMEIDA, 1999).  

Os produtos que não preencherem as especificações determinadas para essas etapas 

devem ser descartados conforme o disposto na RDC/Anvisa nº 306/2004 para resíduos do 

Grupo D, podendo ser descartados diretamente na rede de esgoto, sem tratamento prévio 

(BRASIL, 2006). 

2.8. Reenvase do LHOC 

O reenvase compreende o transporte do LHOC de um recipiente para outro com 

objetivo de uniformizar volumes e embalagens. Para evitar contaminações o reenvase deve 

ocorrer com técnica microbiológica, sobre superfície de material liso, lavável e impermeável, 

resistente aos processos de limpeza e desinfecção – pode ser utilizado o campo de chama ou a 
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cabine de segurança biológica de fluxo horizontal (capela de fluxo laminar), desde que se 

assegure a esterilidade da operação (ROBBINS & BEKER, 2004). 

2.9. Pasteurização do LHOC 

A pasteurização é uma técnica eficaz e conhecida a muito tempo no campo da 

tecnologia de alimentos. O processo ocorrea através da aplicação de um tratamento térmico ao 

LHO, adotando como referência a inativação térmica do microrganismo mais 

termorresistente, a Coxiella burnetti. Uma vez observado o binômio temperatura de inativação 

e tempo de exposição capaz de inativar esse microrganismo, pode-se assegurar que os demais 

patógenos também estarão termicamente inativados (BRASIL, 2001).  

É importante salientar que a pasteurização não visa à esterilização do leite, mas sim a 

uma letalidade que garanta a inativação de 100% dos microrganismos patogênicos passíveis 

de estar presentes, quer por contaminação primária ou secundária, além de 99,99% da 

microbiota saprófita ou normal (BRASIL, 2001). 

O LHOC coletado e aprovado nas etapas de seleção e classificação deve ser 

pasteurizado a 62,5º C por 30 minutos após o tempo de pré-aquecimento. Essa etapa é 

realizada com auxílio de banho-maria regulado na temperatura de 62,5º C, os frascos deverão 

ser dispostos no equipamento e o nível de LHO no frasco deve ficar abaixo do nível de água. 

Os frascos devem ser agitados a cada cinco minutos, por agitador automático acoplado no 

equipamento ou por um funcionário devidamente paramentado. Após o tempo necessário para 

a letalidade térmica os frascos devem ser resfriados, com auxílio de resfriador automático ou 

banho contendo agua e gelo, até atingirem a temperatura de 5º C (SILVA, 2004). 

2.10. Controle de qualidade microbiológico do LHOP 

O controle de qualidade microbiológico do LHOP segue a lógica preconizada para 

alimentos, através da utilização de microrganismos indicadores de qualidade sanitária. Por se 

tratar de micro-organismos de cultivo simples, seguros e economicamente viáveis o grupo 

coliforme é amplamente utilizado. Visto que a pasteurização tem por objetivo eliminar as 

bactérias patogênicas, a presença de coliformes em LHOP o torna impróprio para consumo 

(BRASIL, 2001); (FIOCRUZ, 2003); (SILVA, 2004); (BRASIL, 2006) 

Em 2004 Novak e Almeida desenvolveram uma metodologia alternativa para detecção 

de coliformes totais que foi implantada às técnicas de controle microbiológico do BLH 

(BRASIL, 2007). A técnica consiste na inoculação de quatro alíquotas de 1 mL cada de leite 
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humano ordenhado pasteurizado, pipetadas de forma independente e inseridas em tubos com 

10 mL de caldo bile verde brilhante, a 50 g/L (5% p/v), com tubos de Durham em seu interior. 

Após a inoculação e incubação a 36 ± 1 º C, a presença de gás no interior do tubo de Durham 

caracteriza resultado positivo. Os resultados positivos, por sua vez, devem ser confirmados 

com auxílio de alça bacteriológica calibrada de 0,05 mL, utilizando-se tubos contendo BGBL 

na concentração de 40 g/L (4% p/v). Após a incubação desses tubos sob as mesmas condições 

do teste inicial, a presença de gás indicando a existência de microrganismos do grupo 

coliforme confirma que o produto é impróprio para consumo.  

Amostras de LHOP com resultado positivo devem ser descartadas e as amostras sem 

crescimento podem ser estocadas em freezer com temperatura inferior a -10ºC para 

distribuição em até 15 dias ou podem ser imediatamente distribuídas. 

2.11. Contaminação microbiológica em Leite Humano Ordenhado 

O processo de definição da qualidade do LHO ocorre após a avaliação das condições 

higiênico sanitárias utilizados desde a coleta à administração, somadas à avaliação de 

parâmetros nutricionais, imunológicos, químicos e microbiológicos após seu processamento 

(BORGES, 2018).  

Um dos problemas mais importantes nos BLHs é o controle microbiológico do leite 

doado, pois este pode ser um excelente meio de cultura para vários tipos de micro-organismos 

(IKONEM, 1982); (FURTADO, 2010).  A manutenção da qualidade microbiológica no 

manuseio e processamento do LHO é de suma importância visto que a constituição química 

do mesmo favorece de modo importante o crescimento bacteriano de micro-organismos 

patogênicos que podem ser adquiridos por contaminação externa e ocasionar importantes 

infecções, sobretudo em recém-nascidos (TYSON, et al, 1982); (ALMEIDA, et al, 1999). 

Nobre e colaboradores em 2015 realizaram análise microbiológica de LHOC recebido 

no BLH em Tocantis através de coleta domiciliar e encontraram coliformes totais em 29% das 

amostras estudadas. O autor destaca que não existem parâmetros definidos de quantidade total 

de coliformes em amostra de LHOC na RDC nº 171 de 2006, que dispõe apenas sobre a 

necessidade de ausência de coliformes em amostras após a pasteurização (LHOP). Mas 

ressalta em seu estudo a importância de pesquisa em amostras de leite antes da pasteurização 

como um indicativo da qualidade da antissepsia realizada durante a coleta, armazenamento e 

transporte do leite, direcionando a necessidade de orientação das doadoras, e uma avaliação 

do processo, desde o contato inicial com a mãe, até a coleta do leite em sua residência.  
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Ademais, mesmo nos casos em que há eliminação do micro-organismo na amostra de 

LHO durante a pasteurização, a manipulação da amostra nas fases anteriores pode ser uma 

porta de entrada de bactérias no ambiente do BLH que é sempre atrelado a um Hospital 

Materno-Infantil, podendo contribuir para a disseminação desses micro-organismos no 

ambiente hospitalar (HINRICHSEN, 2013).  

Em 2003, Serafini e colaboradores encontraram, em um BLH de Goiânia, espécies da 

família Enterobacteriaeceae em 25,3% das amostras de LHOC e em 6,3% das amostras de 

LHOP, além de outros micro-organismos como Sthaphylococcus spp, Streptococcus spp, 

bolores e leveduras no leite cru. A presença de espécies de enterobactérias no LHO indica que 

o mesmo entrou em contato, de forma direta ou indireta, com material de origem fecal, pois 

tratam-se de espécies em sua maioria comensais, residentes na microbiota do trato 

gastrointestinal de seres humanos e animais saudáveis (NOVAK, 2001). 

Em 2001, Novak e colaboradores encontraram resistência a antimicrobianos em 45% 

das cepas de patógenos oportunistas como E. coli, Klebsiela spp., Serratia spp. e Proteus spp. 

de isolados obtidos de amostras de LHO de BLH no Rio de Janeiro, provavelmente 

decorrentes da pressão seletiva de antimicrobianos usados sobre a microbiota normal das 

doadoras ou da veiculação de micro-organismos resistentes do ambiente hospitalar através do 

contato das doadoras que permanecem no ambiente hospitalar por internação de seus RNs.  

Estes dados alertam para o problema da propagação de cepas de micro-organismos resistentes 

a antibióticos através do leite humano ordenhado. 

Entre as espécies de Enterobactérias que são encontradas com frequência no leite 

humano Klebsiella spp., em especial a espécie Klebsiella pneumoniae, tem grande 

importância clínica em ambiente hospitalar (FALAGAS et al., 2014); (GUH et al., 2015), 

sobretudo em unidades neonatais considerando que: 1) comumente são patogênicos aos RNs, 

podendo afetar os RNs receptores de LHO por quadros de sepse e pneumonia. (PORTA e 

PAROLA, 2017); (MUSSI-PINHATA, 2001); (COSTA e SILVA, 2018); (CUNHA et 

al.,2014); (DJORDJEVIC, 2015), 2) comumente apresentam mecanismos de resistência a 

antimicrobianos o que dificulta o tratamento (SEIBERT, 2014). 

Além disso, a ingestão de cepas patogênicas de Klebsiella spp. por RNs pode alterar a 

constituição da microbiota intestinal ainda em processo de formação e essa colonização pode 

ser uma etapa anterior ao estabelecimento de infecções, fenômeno de reconhecida importância 

no ambiente hospitalar (PAIXÃO e CASTRO, 2016). 
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2.12. Klebsiella spp. 

2.12.1. Características gerais 

Bactérias do gênero Klebsiella fazem parte da família Enterobacteriaceae e são 

ubiquitários, possuem dois habitats comuns, sendo um deles o meio ambiente, onde são 

encontrados em águas superficiais, esgoto, solo e em plantas, e o outro a superfície mucosa de 

mamíferos, como humanos, cavalos ou suínos, que eles colonizam. Em humanos, K. 

pneumoniae pode estar presente na nasofaringe e no trato intestinal (DESIMONI et al., 2004); 

(MARTINEZ et al., 2004) e é a mais importante do gênero (VUOTTO et al., 2014). 

Espécies desse gênero se apresentam como bastonetes gram-negativos, aeróbios 

facultativos, porém com crescimento mais significativo em condições aeróbias, não 

esporulados e cujo tamanho varia de 0,3 a 1 μ de diâmetro e 0,6 a 6μ de comprimento. São 

imóveis e produzem colónias grandes e mucóides quando cultivadas em placas com nutrientes 

devido à produção de cápsula polissacarídica (GASTMEIER et al, 2003). 

A utilização de provas bioquímicas permite a diferenciação de algumas espécies de 

Klebsiella sem a necessidade de técnicas mais onerosas na pratica laboratorial. O quadro 1 

apresenta algumas provas bioquímicas e seus resultados para as principais espécies de 

Klebsiella (ANVISA, 2014). 

Quadro 1: Provas bioquímicas para identificação de espécies de Klebsiella spp. 

Espécie/Provas 

Bioquímicas  

Indol2 Gás3 Lisina4 Ornitina5 Motilidade6 Lactose7 Citrato8 Arginina9 Esculina* Ureia** 

K. pneumoniae 
(-) 

1001 

(+) 

971 

(+) 

981 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(+) 

981 

(+) 

981 

(-) 

1001 

(+) 

991 

(+) 

951 

K. oxytoca 
(+) 

991 

(+) 

971 

(+) 

991 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(+) 

1001 

(+) 

951 

(-) 

1001 

(+) 

1001 

(+) 

901 

K. ozaenae 
(-) 

1001 

(+) 

501 

(-) 

601 

(-) 

971 

(-) 

1001 

(-) 

701 

(-) 

701 

(-) 

941 

(+) 

801 

(-) 

901 

K.rhinoscleromatis 
(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

1001 

(-) 

801 

(-) 

1001 

K.ornithinolytica 
(+) 

1001 

(+) 

1001 

(+) 

1001 

(+) 

1001 

(-) 

1001 

(+) 

1001 

(+) 

1001 

(-) 

1001 

(+) 

1001 

(+) 

1001 

¹Porcentagem de cepas com o resultado indicado entre parênteses. ²Avalia a capacidade do microrganismo utilizar o 

aminoácido triptofano como fonte de energia, através da enzima triptofanase, com a produção de indol. ³ Avalia a liberação 

de gás durante a fermentação da glicose realizada pela bactéria. 4Avalia a presença da enzima lisina-descarboxilase na 

bactéria. 5Avalia a presença da enzima ornitina descarboxilase na bactéria. 6Avalia a capacidade móvel da bactéria. 7Avalia a 

capacidade de a bactéria fermentar ou não a lactose. 8Avalia se a bactéria é capaz de utilizar o citrato como única fonte de 



carbono. 9Avalia a presença da enzima Arginina De-hidrolase na bactéria. *Avalia a capacidade da bactéria de converter 

esculina em esculetina. **Avalia a presença da enzima urease na bactéria. 

Fonte: Adaptado de MURRAY, 2014. 

2.12.2.  Klebsiella spp. como causador de infecções 

As infecções por Klebsiella são causadas principalmente pela Klebsiella pneumoniae, 

a espécie mais importante do gênero. Das síndromes clínicas causadas por essa espécie 

destaca-se a pneumonia, infeções do trato urinário e de feridas, bacteremia, rinite crónica  

atrófica, artrites, enterites, meningites em crianças e sepse (SCARPATE & COSSATIS, 

2009); (HLOPE & MCKERROW, 2014).  

Klebsiella pneumoniae é um patogéno oportunista isolado predominantemente de 

indivíduos hospitalizados, imunodeprimidos e que possuem doenças de base como diabetes 

mellitus ou obstrução pulmonar crónica. A sua transmissão ocorre por contato direto ou por 

uma fonte comum, podendo ocorrer em qualquer local do hospital e afetar pacientes clínicos, 

cirúrgicos e pediátricos (HLOPE & MCKERROW, 2014). Klebsiella pneumoniae é 

responsável por infeções pediátricas relevantes em recém-nascidos prematuros (SEIBERT et 

al., 2014).  Em infecções pediátricas a Klebsiella pneumoniae é o quarto agente patogénico 

responsável por quadros sépticos período neonatal (SIMÕES, 2016). Além disso, pode 

provocar infeção das vias biliares, do ouvido médio, dos seios paranasais, peritonite, 

conjuntivite, meningite e quadro séptico em lactentes (SEIBERT et al, 2014). 

2.12.3. Mecanismos de patogenicidade e virulência em Klebsiella spp. 

A patogenicidade da Klebsiella spp. pode ser atribuída à produção de enterotoxina 

estável ao calor; à capacidade de metabolizar a lactose; à presença de cápsula; à presença de 

adesinas com ou sem fímbrias que favorece sua adesão às mucosas e as células epiteliais do 

trato urogenital, respiratório e intestinal para produzir o processo infeccioso e proteger a 

bactéria dos fatores bactericidas do soro acompanhado pela inibição da ativação dos 

componentes do complemento (SIMÕES, 2016).  

Até o momento, existem quatro classes principais de fatores de virulência que foram 

bem caracterizadas em K. pneumoniae: a cápsula; lipopolissacarídeo (LPS); sideróforos; e as 

fímbrias (PACZOSA; MECSAS, 2016). 

O fator de virulência de Klebsiella pneumoniae mais estudado é a cápsula. Lawlor e 

colaboradores evidenciaram em modelos de camundongos, em 2006, que cepas de Klebsiella 

pneumoniae modificadas para não produzir essa matriz de revestimento de polissacarídeo são 



muito menos virulentas que as cepas encapsuladas selvagens. Os camundongos infectados 

com as cepas modificadas apresentaram menor carga bacteriana pulmonar, menor taxa de 

mortalidade e menos quadros de disseminação sistêmica do micro-organismo.  

Ademais, cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae produzem uma 

hipercápsula, conhecida como cápsula hipermucoviscosa, que consiste em um 

exopolissacarídeo mucoviscoso mais robusto que o do revestimento da cápsula típica (YEH et  

al, 2007); (PAN et al, 2008). O gene plasmidial rmpA (regulador do fenótipo mucoide A; 

AB289644) é o responsável por conferir o fenótipo hipermucoso a Klebsiella pneumoniae, 

devido ao aumento da produção de polissacarídeos capsulares (DERAKHSAN, 2016).  

De maneira geral, o fenótipo hipercapsular aumenta a resistência a uma variedade de 

defesas humorais, incluindo a morte pelo complemento, ação de beta-defensinas (HBD-1 a 3) 

e outros peptídeos antimicrobianos, como a proteína 1 de neutrófilos humanos e a lactoferrina 

(PACZOSA; MECSAS, 2016). Além disso, a hipercápsula tem sido correlacionada com o 

aumento da resistência à fagocitose por neutrófilos e macrófagos humanos em comparação 

com um número de cepas clássicas (POMAKOVA, 2012). 

Foi evidenciado que a presença do desoxiaçúcar fucose na hipercápsula está associada 

ao escape da fagocitose pela bactéria. O gene wcaG está envolvido na síntese de fucose e, 

portanto, está associado à virulência de K. pneumoniae (YEH et al, 2010). Turton e 

colaboradores (2010) evidenciaram que o gene wcaG estava presente em 88% dos isolados 

clínicos de K. pneumoniae e foi encontrado em cepas hipervirulentas e clássicas. 

2.13. Klebsiella spp. como agentes etiológicos em infecções neonatais 

As infecções neonatais são um problema frequente e grave, especialmente em 

prematuros (FILHO et al, 2006). Constituem um problema de saúde pública, pois elevam o 

tempo de hospitalização, morbidade e mortalidade dos pacientes, além dos custos no 

tratamento (BOIÇA & BICUDO, 2005); (COLE et al 2017). A maior ocorrência de mortes 

por infecção está principalmente nos RNS de baixo peso (< 2500g) e, especialmente, nos RN's 

de muito baixo peso, com menos de 1.500g (PINHEIRO et al, 2009); (LARANJEIRA et al., 

2018); (VIEIRA, 1999). 

O agente etiológico mais frequentemente encontrado em infecções neonatais é o 

Staphylococus coagulase negativo, seguido por Gram-negativos como a Escherichia coli, 

Klebsiella spp. e em terceiro lugar, os fungos, com uma maior frequência de Candida, tanto 



em países desenvolvidos quanto no Brasil (LARANJEIRA, 2018). Escherichia coli e 

Klebsiella spp estão associadas a infecções hospitalares em neonatos, sendo responsáveis por 

cerca de 19% dos quadros de sepse nosocomiais e de mais de 30% das pneumonias (MUSSI-

PINHATA, 2001).   

Estudo realizado por Giannoni e colaboradores (2018) investigaram a epidemiologia 

de hemoculturas provenientes de 10 grandes centros pediátricos na Suiça entre os anos de 

2011 e 2015 e evidenciaram cepas de E.coli e Streptococcus do grupo B como principais 

causadores de sepse precoce, E. coli foi responsável por 37% dos casos de sepse precoce em 

RNs pré-termos e 3% dos RNs nascidos a termo. E como agente etiológico de casos de sepse 

tardia adquiridas no ambiente hospitalar E. coli foi o terceiro micro-organismo mais isolado 

nas hemoculturas (16% dos casos) precedido por cepas de Staphylococcus coagulase negativa 

e Staphylococcus aureus. 

Entre os meses de janeiro a outubro de 2011, Gonçalves avaliou a frequência, etiologia 

e fatores associados à sepse tardia em UTI neonatal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco e encontrou nas hemoculturas positivas maior prevalência de 

Staphylococcus coagulase negativa (37,5%), seguido de Staphylococcus aureus (18,8%). 

Entre as enterobactérias o predomínio foi de cepas de Klebsiella spp. (6,3%) e Enterobacter 

spp. (6,3%). 

A Klebsiella pneumoniae pode causar grave morbidade e mortalidade, especialmente 

entre os recém-nascidos (LIU et al, 2008). A possibilidade de disseminação de cepas de 

Klebsiella pneumoniae em ambiente hospitalar e consequente infecção de pacientes com 

comprometimento do sistema imune foi relatada em 2006 por Cassettari e colaboradores que 

descreveram um surto em berçário por Klebsiella pneumoniae produtora de beta-lactamase de 

espectro estendido (ESBL) atribuído a colonização de profissional de saúde. Segundo o 

estudo os profissionais de saúde podem atuar como veículo de transmissão da bactéria entre 

pacientes. 

A sepse por Klebsiella pneumoniae acomete o período neonatal principalmente em 

crianças prematuras, com comprometimento do estado nutricional e imunológico, submetidas 

a cuidados intensivos e internação hospitalar prolongada, necessitando de procedimentos 

invasivos (ALMUNEEF et al, 2017). Um estudo retrospectivo realizado por Modesto e Brito 

(2019) a partir da coleta de dados dos prontuários de 804 RN que estiveram internados na UTI 
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Neonatal de um hospital terciário entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012 evidenciaram 

Klebsiella pneumoniae como o bacilo gram-negativo mais frequente em amostras de 

hemocultura. 

2.14. Klebsiella spp: dinâmica frente aos antimicrobianos 

Além de importantes causadores de infecções, cepas de Klebsiella spp. possuem a 

capacidade de funcionar como um reservatório de genes de resistência, podendo transferi-los 

para outras espécies de enterobactérias e para outros grupos bacterianos através de 

plasmídeos. A resistência apresentada por essa bactéria a antimicrobianos nos últimos anos se 

tornou um problema de saúde pública e preocupação em todos os campos da saúde (BRASIL, 

2010); (GIAMARELLOU, 2010). 

A resistência de Klebsiella spp. a antimicrobianos pode ser intrínseca ou adquirida e é 

classificada em quatro mecanismos fundamentais. O primeiro está associado à alteração na 

permeabilidade de membrana quando há alterações na expressão e/ou na estrutura de 

proteínas transportadoras responsáveis pela entrada do fármaco na célula bacteriana, 

mecanismo importante para resistência a β lactâmicos e às quinolonas (DOUMITH et al, 

2009). O segundo mecanismo é o de efluxo, onde bombas são responsáveis por remover os 

fármacos por transporte ativo do interior das bactérias (LI et al, 2015), com destaque para a 

superfamília de proteínas RND expressa em grande parte das enterobactérias (BLAIR; 

PIDOCK, 2009). O terceiro mecanismo de resistência ocorre através de alterações na 

proteína-alvo do antimicrobiano - as principais modificações envolvidas na resistência a 

antimicrobianos em enterobactérias são aquelas que conferem resistência às quinolonas e aos 

aminoglicosídeos e, mais recentemente, às polimixinas (KIM, 2014);  

E por fim, o mecanismo mais importante para desenvolvimento de resistência em 

enterobactérias: a produção de enzimas capazes de degradar estes fármacos (NODARI, 2016). 

Sendo que a maioria dos genes codificantes de enzimas podem ser transferidos de forma 

horizontal, pois estão presentes em uma diversidade de elementos genéticos móveis. Os 

principais grupos de enzimas responsáveis pela resistência são as Enzimas Modificadoras de 

Aminoglocosídeos (AMEs), beta-lactamases e carbapemenases (PATERSON, 2006). 
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2.15. Klebsiella spp. produtora de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) 

As beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) são enzimas codificadas por 

plasmídeos e amplamente distribuídas entre as enterobactérias (podendo vir acompanhadas de 

genes de resistência a aminoglicosídeos e cloranfenicol), e são resultantes da mutação de 

genes da beta-lactamase comum, como TEM-1, TEM-2 e SHV-1, e têm capacidade de 

hidrolisar uma ampla variedade de penicilinas e cefalosporinas de terceira geração, as quais 

foram originalmente desenvolvidas como drogas capazes de vencer a resistência bacteriana 

conferida pelas beta-lactamases comuns (DEHSRI et al, 2018); (OLIVEIRA, 2011); 

(COSTA, 2013). 

A primeira ESBL do tipo SHV descrita e identificada foi a SHV-2, denominada assim 

por difereir em apenas um aminoácido da SHV-1, encontrada em isolados clínicos de Serratia 

marcescens e K. pneumoniae em 1983 (KNOTHE et al, 1983), enquanto que a primeira do 

tipo TEM foi relatada em 1987, a TEM-3, identificada também em isolados clínicos de K. 

pneumoniae. As ß–lactamases das famílias TEM e SHV deram origem por mutação às ESBL 

clássicas, tendo surgido posteriormente as CTX-M que são atualmente as ESBL dominantes, 

sendo responsáveis não só por infeções nosocomiais, mas também por infeções adquiridas na 

comunidade (LICOPAN; SILVA, 2012); (MONIZ et al, 2016); (GIBOLD et al 2014); 

(RADICE, 2002). 

As ESBL tornaram-se o principal problema de saúde pública no que diz respeito às 

infecções nosocomiais e comunitárias por membros da família Enterobacteriaceae 

(TOLENTINO, 2009); (LICOPAN; SILVA, 2012), devido ao alto perfil de disseminação, por 

serem codificadas por genes localizados em plasmídeos,  e o surgimento constante de novas 

variantes (BROLUND, 2014); (BIEHL et al, 2016).  

O ponto de urgência clínica tem sido a alta prevalência de ESBL em Klebsiella spp., 

um dos principais enteropatógenos associados às Infecções Relacionadas a Assistência à 

Saúde (D’ANGELO et al, 2016). Estima-se que aproximadamente 50% dos isolados de 

Klebsiella spp. de ambiente hospitalar sejam produtores de ESBL (LINCOPAN; SILVA, 

2012), resultando em falha terapêutica e surtos por cepas resistentes no ambiente hospitalar, o 

que tem alto impacto na saúde pública diante das características de patogenicidade e 

endemicidade da bactéria (COSTA, 2013). Desse modo, diferentes clones de Klebsiella spp. 

produtores de CTXM têm sido relatados na literatura, especialmente em 
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unidades de tratamento intensivo (ANDRADE, 2010). 

A ocorrência e a diversidade de ESBLs foram investigadas em 2008 por Ho e 

colaboradores em isolados de E. coli e Klebsiella pneumoniae resistentes aos antibióticos em 

fezes humanas de pacientes saudáveis em Hong Kong. Nesse estudo 17% dos isolados de E. 

coli e 50% dos isolados de Klebsiella pneumoniae resistentes a antibióticos eram produtores 

de ESBL. O estudo evidenciou o papel dos micro-organismos comensais como reservatório 

para disseminação de ESBL (HO et al, 2008). 

2.16. Fenótipos e genes de resistência aos Carbapenêmicos em Klebsiella spp.  

As carbapenemases são enzimas sintetizadas por microrganismos gram-negativos, os 

quais atualmente são considerados as principais causas de infecções resistentes. A presença 

dessa enzima em bactérias resulta na resistência aos antibióticos carbapenêmicos que é uma 

grande classe utilizada para o tratamento de infecções multirresistentes (DIENSTMANN et 

al., 2010). As β-lactamases do tipo KPC podem hidrolisar todos os antibióticos β-lactâmicos, 

incluindo Carbapenêmicos, Cefalosporinas, Cefamicinas, Monobactâmicos e Clavulanato 

(YIGIT et al., 2001); (PAPP-WALLACE et al., 2010); (PATEL, BONOMO, 2011).  

O mecanismo de ação dessas enzimas se dá inicialmente por meio de uma ligação não 

covalente com o anel β-lactâmico. Em seguida, o anel é atacado pela hidroxila livre da cadeia 

lateral do resíduo de serina no sítio ativo da enzima formando um grupo aciléster covalente. 

Posteriormente, a hidrólise do éster libera a enzima ativa e a droga inativa, além de uma 

molécula de água. Após o processo de hidrólise do agente antimicrobiano, a enzima é 

regenerada, ficando livre para inativar outras moléculas (DRAWZ; BONOMO, 2010) 

No Brasil, supostamente, o primeiro relato de uma KPC (KPC-2) ocorreu em 2006, 

referente a espécimes de K. pneumoniae isolados a partir de quatro pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva de um hospital da cidade de Recife, nordeste do Brasil 

(MONTEIRO et al., 2009). Atualmente, as bactérias produtoras de KPC são consideradas 

endêmicas nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colômbia, China, Grécia, Israel, Itália, 

Polônia e Porto Rico (MUNOZ-PRICE et al., 2013; NORDMANN et al., 2014). Além da 

capacidade de disseminação do gene blaKPC associado aos elementos genéticos móveis, tem 

sido observada a disseminação de clones internacionais de K. pneumoniae produtores de KPC 

(MATHERS et al., 2015). 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo Geral  

Identificar e caracterizar a patogenicidade e perfil de resistência à antibióticos de 

isolados de Klebsiella spp. em amostras de doadoras provenientes do Banco de Leite Humano 

do Hospital Esaú Matos em Vitória da Conquista, Bahia e correlacionar a presença 

microbiana com as condições higiênico-sanitárias das participantes do estudo. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Isolar e identificar cepas de Klebsiella spp. em amostras colhidas de região 

mamilo-areolar, mãos e alíquotas de leite cru e após a pasteurização de doadoras selecionadas 

para o estudo.  

 Determinar o perfil de resistência antimicrobiana bem como a presença de 

genes relacionados à resistência e virulência nos isolados. 

 Verificar os procedimentos higiênico-sanitários adotados pelas doadoras para 

coleta e conservação do leite ordenhado e associar aos achados microbiológicos do presente 

estudo.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Desenho e cenário do estudo 

Trata-se de um estudo de corte transversal realizado com doadoras cadastradas no 

Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos (BLH-HMEM), entre os meses 

de março e agosto de 2018. 

Durante o ano de 2018 o BLH contou com 991 doadoras, mantendo uma média de 82 

doadoras por mês, recepcionou e processou 1075 litros de leite humano durante o ano (Dados 

cedidos pelo Banco de Leite Hospital Esaú Matos). Segundo informações da Rede Brasileira 

de Bancos de Leite Humano (RBLH), no ano 2017, o BLH-HMEM foi o campeão de 

captação de leite humano no estado da Bahia.  



35 

 

Além do cadastro de doadoras, coleta de leite, transporte e processamento das 

amostras de LHO, o BLH de Vitória da Conquista realiza ações permanentes de promoção da 

amamentação.  

4.2. Aspectos éticos: 

O presente estudo somente foi iniciado após passar por todos os trâmites autorizativos 

da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista (FSVC) (Anexo 3) e do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia 

(CEP/UFBA) (Anexo 4) sob o número de protocolo: 80800717.8.0000.5556 e parecer número 

2.475.023 (Anexo 5).  

4.3. Coleta de dados 

Inicialmente as pesquisadoras responsáveis tiveram acesso no setor administrativo do 

BLH aos nomes e contatos de todas as doadoras em atividade e o volume médio de doação 

semanal das mesmas. O convite às doadoras para participação no estudo bem como a etapa de 

coleta de dados ocorreu no período compreendido entre Março e Agosto de 2018. 

O BLH-HMEM padronizou o volume mínimo necessário para realização da 

pasteurização de 400 mL de LHOC, portanto, quando há doações com volume inferior ao 

preconizado é necessário realizar um pool com amostras de doadoras diferentes. Como o 

presente estudo procurou avaliar possíveis rotas de contaminação do LHO a realização da 

análise de amostra após a pasteurização com LHO de doadoras distintas impediria tal 

objetivo. Portanto, foram convidadas através de contato telefônico todas as doadoras ativas do 

BLH Vitória da Conquista no período com volume regular de doação igual ou superior a 400 

mL semanais.  

Na ligação a pesquisadora apresentava de modo objetivo o projeto e convidava a 

doadora a contribuir com a pesquisa, para as doadoras que aceitavam participar foram 

agendadas as visitas domiciliares em data e horário de acordo com sua conveniência. Na visita 

domiciliar as doadoras receberam esclarecimentos mais aprofundados sobre a pesquisa e foi 

lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE que apresentava os objetivos do 

estudo, os procedimentos que seriam realizados, os riscos, a ausência de benefícios diretos a 

participante e o sigilo e confidencialidade dos dados coletados (Apêndice 1), em seguida 

foram convidadas a assinar duas vias do TCLE, sendo uma entregue a cada participante do 

estudo. 
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Em seguida foram submetidas a uma entrevista utilizando como instrumento um 

questionário estruturado que versava sobre variáveis relacionadas aos hábitos higiênico-

sanitários da coleta de leite humano e variáveis sócio-demográficas (Apêndice 2).  

4.4. Coleta das amostras biológicas: 

Após a assinatura do TCLE e de responderem ao questionário, as doadoras foram 

convidadas para coleta de amostras biológicas: mãos e região mamilo-areolar, em seguida  

uma alíquota de LHOC. Foi solicitado que as participantes se preparassem anteriormente 

como rotineiramente fazem para coleta de LHO que enviam ao BLH. 

4.4.1. Primeira amostra – Mãos e região mamilo-areolar: 

Antes da coleta, os materiais foram identificados com códigos de números sequenciais 

crescentes e as iniciais da doadora, para rastreabilidade dos resultados. 

A primeira amostra foi colhida pela pesquisadora-farmacêutica habilitada devidamente 

paramentada, utilizando critérios de boas práticas para coleta de amostras. A coleta de 

material foi realizada com utilização de único Swab para coleta e transporte de amostras em 

meio STUART estéril – ABSORVE®, que foi passado primeiro na região mamilo-areolar da 

doadora e posteriormente nas mãos. Todos os swabs foram transportados em caixa térmica, 

sem refrigeração e encaminhado ao Laboratório de Análises Clínicas do Instituto 

Multidisciplinar em Pesquisa – UFBA, para análises microbiológicas. 

4.4.2. Segunda amostra – Coleta de LHO cru (LHOC): 

Após a coleta da amostra cutânea, foi fornecido a doadora um frasco estéril para coleta 

de um pequeno volume inicial (aproximadamente 2mL) do LHO sendo solicitado as mesmas 

que procedessem a ordenha da mesma forma que realizam para doação do LHO. Para as 

doadoras que utilizavam bomba de sucção para retirar o leite orientou-se a retirada da alíquota 

utilizando o equipamento. O frasco com o LHO recebeu uma etiqueta para identificação 

conforme apresentado na Figura 2 (A). A alíquota de LHOC foi transportada em caixa 

térmica, refrigerada (com utilização de gelox), a temperatura da caixa térmica foi controlada e 

mantida no intervalo de 2 a 8º C, a amostra foi encaminhada ao Laboratório de Análises 

Clínicas do Instituto Multidisciplinar em Saúde – UFBA, para análises microbiológicas. 
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4.4.3. Terceira amostra – Alíquota de LHO após pasteurização  (LHOP): 

No momento da visita domiciliar foi entregue a doadora uma etiqueta adesiva, Figura 

2 (B), para ser fixada em frasco a ser preenchido com volume igual ou superior a 400mL para 

envio ao BLH por meio do fluxo normal de doação semanal sendo solicitado as mesmas que 

procedessem a ordenha da mesma forma.  

Ao chegar ao BLH as amostras de LHO foram submetidas a controle de qualidade 

rotineiro: análise físico-química e pasteurização. As amostras identificadas com a etiqueta do 

estudo foram pasteurizadas normalmente e após o processo foi extraída uma alíquota de 2 mL 

pelo profissional responsável pelo controle de qualidade do LHO no BLH. Essa alíquota foi  

acondicionada em frasco de vidro estéril e encaminhada ao Laboratório de Análises Clínicas 

do Instituto Multidisciplinar em Pesquisa – UFBA em caixa térmica refrigerada para análises 

microbiológicas. 

 

Figura 2: Modelo de etiquetas para frascos de amostra coletados de doadoras cadastradas no projeto. 

(A) Leite Humano Cru, (B) Leite Humano Pasteurizado. Fonte: Acervo próprio. 

4.5. Identificação e Isolamento de micro-organismos 

Todas as amostras de cada doadora foram inicialmente inoculadas em meio de 

enriquecimento Brain Heart Infusion Broth (BHI) - HIMEDIA® e incubadas em estufa 

bacteriológica a 36º± 1ºC por 24 horas. Em seguida foram repicadas em placas de Petri com 

meio Ágar MackConkey - HIMEDIA® e Difco Chromoagar Orientation – BD®.  

As colônias com crescimento no Ágar MacConkey e concomitante crescimento no 

meio cromogênico foram encaminhadas para identificação utilizando provas bioquímicas 

seguindo o Fluxograma 1.  
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Fluxograma 1: Identificação de Klebsiella spp. nas amostras isoladas da região mamilo-areolar e mãos (SWAB), 

leite cru (LHOC) e pasteurizado (LHOP) de doadoras do Banco de Leite Humano do Hospital Esaú Matos. ¹ 

Incubação em estufa microbiológica a 36±1ºC por 24 horas em aerobiose e umidade 70%. ²Para o Chromoagar 

orientation: Colônias de Klebsiella spp. conforme a bula CromAgar Orientation BD® Anexo 1.  Para o 

MacConkey: Colônias rosas (fermentadoras de lactose) ou transparentes (não fermentadoras de lactose). 

³Resultados de características coloniais conforme bula CromAgar Orientation BD® Anexo 1. 4Antibiograma por 

disco-difusão recomendações CLSI 2017. 5Teste de indução por técnica de disco aproximação (Jarlier, 1998) 

incubação em estufa microbiológica a 36±1ºC por 24 horas em aerobiose e umidade 70%. 
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4.5.1. Cultivo, identificação e confirmação 

Todos os micro-organismos com crescimento no meio Ágar MackConkey HIMEDIA® 

tiveram suas características observadas afim de facilitar o processo de identificação. O Ágar 

MacConkey é um meio seletivo para bactérias gram-negativas e além disso é um meio 

indicador uma vez que sinaliza espécies fermentadoras de lactose com formação de colônias 

rosas.  

Colônias isoladas do Ágar MacConkey HIMEDIA® foram semeadas com agulha por 

semeadura mista com punctura e estrias em tubo inclinado com Ágar Triple Sugar Iron (TSI) - 

HIMEDIA®. O tubo foi incubado por 24 horas em temperatura de 36±1ºC em estufa 

bacteriológica com condição de aerobiose e umidade de 70% e os tubos com micro-

organismos fermentadores de glicose, com viragem de cor da base do meio de vermelho para 

amarelo (Figura 3, Tubos 2 e 4) foram confirmados como Enterobactérias e submetidos as 

provas bioquímicas para identificação de gênero e espécie. A semeadura em TSI permite, 

além da confirmação de enterobactérias pela fermentação da glicose, a descrição da 

fermentação de outros açucares, lactose e/ou sacarose através da alteração de cor do ápice do 

tubo (Figura 3, Tubo 2), a formação de gás (Figura 3, Tubo 3) e produção de sulfeto de 

hidrogênio (H2S) pelas bactérias. As características observadas no tubo foram descritas no 

formulário de Identificação (Apêndice 3) 

As provas bioquímicas utilizadas para identificação das enterobactérias foram: (1) 

detecção da enzima Urease; (2) produção de H2S, produção de indol pela degradação do 

triptofano e avaliação de motilidade; (3) capacidade do micro-organismo utilizar o citrato 

como única fonte de carbono; (4) presença da enzima arginina descarboxilase; (5) presença da 

enzima lisina descarboxilase e (6) capacidade de hidrólise da esculina. Para isso foram 

utilizados respectivamente os meios: (1) Urea Agar Base – HIMEDIA®; (2) Ágar SIM 

Medium - HIMEDIA®; (3) Simmons Citrate Agar - HIMEDIA®; (4) Caldo Arginina 

Descarboxilase - MICROMED®; (5) Lysine Iron Agar - HMMEDIA®; (6) Esculin Agar - 

HMMEDIA®. Com exceção do caldo Arginina, que foi preparado no estado líquido, todos os 

meios semissólidos foram preparados em tubos inclinados e os micro-organismos foram 

semeados com agulha em semadura mista, todos foram incubados em estufa microbiológica a 

36±1ºC e a leitura foi realizada com 24 horas. A interpretação das provas bioquímicas foi 

realizada utilizando o Manual de Detecção e Identificação de Bactérias de Importância 

Médica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014, disponível em 

www.anvisa.gov.br/servicosaude/microbiologia/mod_5_2004.pdf. Todas as provas 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/microbiologia/mod_5_2004.pdf
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bioquímicas foram validadas com utilização das cepas K. pneumoniae ATCC700603. (Anexo 

2) 

 

Figura 3: Interpretação de resultados no meio Triple Sugar Iron (TSI). (1) Meio TSI em coloração 

original (2) Enterobactéria: fermentador de glicose (alteração de cor da base do tubo por alteração no 

pH do meio devido a produtos da fermentação dos açucares) e fermentador de lactose e sacarose 

(alteração de cor no ápice do tubo por alteração no pH do meio devido a produtos da fermentação dos 

açucares). (3) Enterobactéria, características de fermentação semelhantes ao (2) e produtor de gás 

(formação de espaços vazios e/ou rachaduras no meio). (4) Enterobactéria (fermentação de glicose 

apontada por alteração na cor da base do tubo) não fermentador de lactose e sacarose (sem alteração de 

cor no ápice do tubo). (5) Micro-organismo produtor de H2S, evidenciado pela formação de complexo 

negro através da reação entre o gás e o Ferro presente no meio. Fonte: SPILATRO, 2004. 

 

4.6. Identificação por Chromagar Orientation Medium 

Para aumentar a sensibilidade e facilitar o processo de identificação dos micro-

organismos, após o repique em BHI as amostras também foram inoculadas em meio 

cromogênico BD Chromagar Orientation Medium – Becton Dickinson®, as placas foram 

incubadas em estufa microbiológica a 36±1ºC por 24 horas em aerobiose e umidade de 70% e 

a análise dos resultados foi feita baseada nas instruções do fabricante (Anexo 1): Colônias de 

tamanho médio, azul a azul-escuro, com ou sem halos violetas eram indicativas de bactérias 

do grupo KES (Klebsiella, Enterobacter e Serratia). Os resultados de crescimento observados 

no meio cromogênico foram registrados em planilha (Apêndice 3). 

A utilização concomitante do meio MacConkey e Chromagar Orientation Medium 

permitiram a identificação de outras espécies identificadas nas amostras, mesmo não sendo as 

de interesse. Esses resultados também foram registrados na planilha de estudo. 
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4.7. Confirmação de gênero e identificação de espécies de Klebsiella por 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Para confirmar o gênero Klebsiella spp. e identificar se as cepas isoladas pertenciam as 

espécies mais comuns desse gênero: Klebsiella pneumoniae ou Klebsiella oxytoca, foi 

utilizada a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). O DNA foi extraído através do 

método de fervura descrito por Fan e colaboradores (1995) e submetido à técnica de PCR para 

identificar os genes gyr A (confirmação do gênero Klebsiella), peh X (identificação da 

espécie Klebsiella oxytoca) e rpoB (identificação da espécie Klebsiella pneumoniae) 

utilizando os primers definidos no Quadro 2. 

A reação foi preparada para um volume final de 50 μL por tubo, compreendendo: 5 μL 

de tampão PCR, 1,5 μL de MgCl2; 8 μL de dNTP, 1 μL de cada um dos primers, 100 ng de 

DNA genômico e 0,25 μL de Taq DNA polimerase (Invitrogen®, Brasil). 

Em um termociclador foram feitas as amplificações, obedecendo a uma desnaturação 

inicial de 95º C por 15 minutos, seguida de 35 ciclos térmicos de desnaturação cada um 

consistindo de 1 minuto a 95º C, 1 minuto a 55°C para anelamento, 2 minutos a 72º C, 

concluindo com uma extensão final a 72º C por 10 minutos para cada um dos genes. 

Os produtos das amplificações foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

2,0%, corados com 2,5 ul de brometo de etídio (10 mg/mL) por 40 minutos, visualizados e 

fotografados em transiluminador de UV. Um marcador de peso molecular “DNA Ladder de 

100 pb” (Invitrogen®, Brasil) foi utilizado como padrão para o cálculo do tamanho dos 

fragmentos amplificados, descritos no Quadro 2. Como controle positivo da reação foi 

utilizada a cepa K. pneumoniae ATCC700603. 



42 

 

Quadro 2: Primers específicos utilizados nas reações de PCR em cepas de Klebsiella spp. isoladas no 

estudo, suas finalidades, tamanho e referência. 

Gene Sequência do Primer (5’ → 3’) 
Tamanho do 

produto 
Referência 

rpoB 

F: 5' CAACGGTGTGGTTACTGACG 3' 

R: 5' TCTACGAAGTGGCCGTTTTC 3' 

 

108 bp Chander et al, 2011 

pehX 

F:5'GATACGGAGTATGCCTTTACGGTG 3' 

R:5'TAGCCTTTATCAAGCGGATACTGG 3' 

 

343 bp Chander et al, 2011 

gyrA 
F:5'CGCGTACTATACGCCATGAACGTA3' 

R: 5'ACCGTTGATCACTTCGGTCAGG3' 
441 bp 

Brisse and Verhoef. 

2001 

4.8. Realização de Antibiograma 

As amostras isoladas de Klebsiella spp. foram submetidas a avaliação da atividade 

antimicrobiana. A avaliação da susceptibilidade aos antimicrobianos foi realizada através da 

utilização do teste de difusão em ágar (BRASIL, 2010) e conforme recomendações do Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2017.  

Os ensaios foram realizados a partir de isolados com os quais foram preparadas 

suspensões bacterianas em solução salina a 0,85% esterilizada, com turbidez semelhante à da 

solução padrão 0,5 de McFarland (aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL). As suspensões 

foram semeadas, com ajuda de swabs esterilizados sobre a superfície seca de placas de Petri 

contendo ágar Difco™ Mueller Hinton – Becton Dickinson®, de maneira a se obter um 

crescimento uniforme e confluente sobre a superfície dos meios inoculados. 

Os discos utilizados estão descritos no Quadro 3 que apresenta os antimicrobianos 

determinados pela CLSI 2017 para realização de teste de sensibilidade e foram inclusos os 

carbapenêmicos, visto que a resistência de enterobactérias aos antimicrobianos dessa classe é 

um grave problema de saúde pública de âmbito mundial, particularmente pela elevada 

mortalidade e pelo reduzido número de opções terapêuticas (NORDMAN, 2012) 

(ANDERSON, 2007).  

Após incubação durante 24h a 36ºC, as leituras e as interpretações dos diâmetros dos 

halos de inibição realizadas segundo recomendações do CLSI (2017). Para validação do teste 

realizado foi utilizada as cepas K. pneumoniae ATCC700603. 
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Quadro 3 – Relação de antibióticos testados frente às cepas de Klebsiella spp isoladas no estudo 

(CLSI, 2017).  

Discos de antimicrobianos 

Ampicilina-sulbactam 20 µg Laborclin® 

Amoxacilina 10 µg - Laborclin® 

Amoxacilina-ácido clavulânico 30 µg - Laborclin® 

Amicacina 30 µg - Laborclin® 

Piperaciclina-tazobactam 110µg - Laborclin® 

Cefazolina 30 µg - Laborclin® 

Cefalotina 30 µg - Laborclin® 

Cefuroxima 30 µg - Laborclin® 

Tetraciclina 30 µg - Laborclin® 

Nitrofurantoína 300 µg - Laborclin® 

Ertapenem 10 µg - Laborclin® * 

Imipenem 10 µg - Laborclin® * 

Meropenem 10 µg - Laborclin®* 

*Carbapenêmicos inclusos além da lista original do CLSI. 

4.9. Detecção Fenotípica de beta-lactamases de espectro estendido (ESBLs) 

Todas as cepas de Klebsiella spp. isoladas foram submetidas ao teste de detecção 

fenotípica de ESBL através da metodologia de disco-aproximação (JARLIER, 1998). Os 

isolados foram preparados em suspensão bacteriana com solução salina a 0,85% esterilizada, 

com turbidez semelhante à da solução padrão 0,5 de McFarland.  

A suspensão foi semeada por disseminação em placa de Petri contendo o meio 

Difco™ Mueller Hinton – Becton Dickinson®, de maneira a se obter um crescimento 

uniforme e confluente sobre a superfície do meio e foram adicionados os discos de Cefoxitina 

30 µg - Laborclin®, Amoxacilina/Ácido Clavulânico 30 µg - Laborclin®, Ceftazidima 30 µg - 

Laborclin®, Cefotaxima 30 µg - Laborclin®, e Cefepime 30 µg - Laborclin®,  separados por 20 

mm de distância entre si, com o disco de Amoxacilina/Acido clavulânico no centro (Figura 4).  

A leitura dos resultados aconteceu após 24 horas de incubação em estufa 

bacteriológica a 36º±1º C e foram considerados positivos para produção de ESBL as cepas em 
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que houve uma deformação dos halos de inibição próximos ao disco do inibidor de beta-

lactamase ou aparecimento de uma terceira zona irregular de inibição (zona fantasma) entre o 

inibidor e um dos substratos beta-lactâmicos. 

 

Figura 4: Esquema de disposição dos discos para teste fenotípico para detecção de ESBL. Fonte: 

Adaptado de PEREIRA, 2009. 

4.10. Determinação fenotípica de carbapemenases tipo KPC em Klebsiella spp. 

Para todos os micro-organismos identificados como Klebsiella spp foi realizado o teste 

de Hodge modificado (LEE et al., 2000). O teste consistiu no preparo de uma suspensão de 

uma cepa ATCC de E.coli (ATCC 25922) em solução salina estéril ajustada para turvação 0,5 

MacFarland. A suspensão foi diluída dez vezes e posteriormente semeada com swab estéril 

por disseminação em placa de petri contendo meio Difco™ Mueller Hinton – Becton 

Dickinson® (ANDERSON, 2007).  

No centro da placa foi adicionado um disco de Meropenem 10 µg - Laborclin® e das 

cepas a serem testadas foi retirada uma colônia com alça bacteriológica e realizada estria fina 

da borda do disco até a borda da placa (Figura 5). A placa foi incubada em estufa 

bacteriológica na temperatura de 36±1º C e a leitura foi realizada após 24 horas. Foram 

considerados positivos para produção de carbapemenases as placas onde foi possível observar 

a distorção do halo de inibição na região onde ocorre concomitantemente o crescimento da 

cepa padrão E.coli e da cepa testada (LEE et al., 2000). 
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Figura 5: Esquema representativo do teste de Hodge modificado. Fonte: Adaptado de 

PEREIRA, 2009 

4.11. Detecção de genes de virulência e resistência por Reação em cadeia da 

Polimerase em Tempo Real (qPCR) 

Para todos os isolados identificados como Klebsiella spp. foram pesquisados os genes: 

(1) de virulência: rmpA, envolvido na regulação da síntese extracapsular de polissacarídeos e 

expressão de fenótipo hipermucoviscoso e wcaG, associado ao aumento da capacidade da 

bactéria de escapar de fagocitose por macrófagos; (2) de resistência associados a produção de 

ESBLs dos tipos SHV-1, TEM-1, CTXM-1 e CTXM-2.  

Foi determinado também que caso as amostras apresentassem resistência ou 

sensibilidade intermediária aos carbapenêmicos no antibiograma e/ou resultados positivos no 

teste de Hodge modificado seria avaliada a presença do gene KPC, porém todas as cepas 

apresentaram sensibilidade aos carbapenêmicos no antibiograma e foram negativas no teste de 

Hodge modificado. Diante disso, a detecção molecular do gene de resistência associado a 

presença de carbapemenases (KPC) não foi realizada nas amostras isoladas. 

O DNA das cepas isoladas foi extraído pelo método de fervura descrito por Fan et. al. 

(1995). A técnica de qPCR foi realizada utilizando o mastermix constituído do sistema SYBR 

Green (Qiagen, EUA) e os primers específicos para cada um dos genes, descritos na Quadro 

4. O volume para cada reação foi de 6 microlitros de água ultrapura tipo I, livre de DNAse - 

LGC Biotecnologia®, 10 microlitros de SYBR Green®, 1 microlitro de cada primer (forward 

e reverse) e 2 microlitros de DNA na concentração de 100 ng/mL. 
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Os testes foram feitos em duplicata e a termociclagem foi realizada no termociclador 

Step One Plus (Applied Biosystem, EUA), submetidas as condições de ciclagem definidas por 

Gomes et al. 2018: 40 ciclos de desnaturação a 95 ° C por 15 segundos e anelamento / 

extensão a 60 ° C por 60 segundos. Posteriormente, foi realizada análise da curva de melting 

para verificar a amplificação inespecífica e / ou formação de dímeros de primers. 

Os resultados foram expressos em Cycle Threshold (CT) e foram consideradas 

positivas as amostras que apresentaram curva de amplificação igual ou anterior ao CT 32. 

Como a necessidade de avaliação dos resultados era qualitativa (presença ou ausência do 

gene) não foi necessária a realização de curva padrão. 

Quadro 4: Sequência dos primers utilizados para qPCR em cepas de Klebsiella spp. isoladas no 

estudo, suas finalidades e referências.  

Gene alvo Sequência do iniciador (5’ 3’) Referências  

blaSHV-1 F: 5’ TCAGCGAAAAACACCTTG 3’ 

R: 5’ TCCCGCAGATAAATCACC 3’ 

Dehshri et al, 2018 

blaTEM F: 5’ CTTCCTGTTTTTGCTCACC 3’ 

R: 5' AGCAATAAACCAGCCAGC  3' 

Dehshri et al, 2018 

blaCTXM-1 F: 5' GACGATGTCACTGGCTGAGC 3' 

R: 5' AGCCGCCGACGCTAATACA 3' 

Dehshri et al, 2018 

blaCTXM-2 F:5'GCGACCTGGTTAACTACAATCC3' 

R:5'CGGTAGTATTGCCCTTAAGCC 3' 

Dehshri et al, 2018 

blaKPC F:5’CGGTTACGGCCAGTGGGAATA3’ 

R:5’GACGCAGACCGAAATCGAACT3’ 

Peirano et al., 2009 

rmpA F: 5' ACTGGG CTA CCT CTG CTT CA 3' 

R: 5' CTT GCA TGA GCC ATC TTT CA 3' 

Derakhshan et al, 2016 

wcaG F: 5' GGT TGG GTC AGC AAT CGT A 3' 

R: 5' ACT ATT CCG CCA ACT TTT GC 3' 

Derakhshan et al, 2016 

 

4.12. Processamento de dados:  

Todos os dados obtidos no estudo (questionário, resultados de crescimento bacteriano, 

de antibiograma, de testes fenotípicos e detecção de genes) foram registrados em planilha no 

Microsoft Excel 2007 e em seguida foi realizada a análise descritiva através do programa 

estatístico EPI INFO (versão 3.5.1.). Para a comparação de frequências foi utilizado o Teste 

de qui-quadrado, considerando índice de significância p < 0,05. 
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Resumo 

Os Bancos de Leite Humano (BLHs) são uma estratégia para garantir a nutrição de recém-

nascidos (RNs) que não podem obter o leite humano (LH) através da amamentação direta, 

através da doação de leite humano ordenhado (LHO) por doadoras. A coleta do LHO pode ser 

realizada em domicílio e as condições higiênico-sanitárias utilizadas desde a ordenha até o 

processamento devem seguir protocolos para evitar a contaminação microbiológica. Dentre as 

bactérias que podem contaminar o LHO destacam-se espécies de Klebsiella spp por serem 

importantes causadores de infecções neonatais como meningite, pneumonia e sepse. Diante 

disso, o presente estudo teve como objetivo identificar e caracterizar a patogenicidade e perfil 

de resistência à antibióticos de isolados de Klebsiella spp. em amostras de doadoras 

provenientes do BLH em Vitória da Conquista e correlacionar a presença microbiana com as 

condições higiênico-sanitárias das participantes do estudo. Foram coletadas amostras de 30 

doadoras cadastradas no BLH. Foram encontradas espécies de Klebsiella em 36,6% (n=11). 

Dessas, em 36,6% (n=4) o micro-organismo foi isolado apenas nas amostras cutâneas, 27,3% 

(n=3) apenas no leite humano ordenhado cru (LHOC), 18,2% (n=2) com resultados positivos 

nas amostras cutâneas e de LHOC e 9,1% (n=1) com crescimento em amostras cutâneas, 

LHOC e leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP). Através de detecção do gene pehB 

por PCR 73,4% (n=11) foram identificadas como Klebsiella pneumoniae. Foi realizado o 

antibiograma com recomendação do CLSI 2017 em todas as cepas: 42,8% (n=6) apresentaram 

resistência a Ampicilina e Sulbactam e 35,7% (n=5) a Amoxacilina e Ácido Clavulânico. Os 

isolados também foram submetidos ao teste de detecção fenotípica de ESBL por disco-

aproximação, 23,1% (n=3) apresentaram resultados positivos. Para o teste de Hodge 

modificado todas as cepas foram negativas. Foi utilizada a técnica qPCR para detecção de 

genes de ESBL: SHV-1, TEM, CTXM-1 e CTXM-2 e os genes de virulência rmpA e wcaG. 

40,0% (n=6) apresentaram o gene rmpA, 41,6% (n=5) apresentaram o gene wcaG. Nenhuma 

cepa apresentou o gene CTXM-2, 41,6% (n=5) apresentaram o gene SHV-1, 41,6% (n=5) 

apresentaram o gene CTXM-1 e 53,3% (n=8) apresentaram o gene TEM. 
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ABSTRACT 

Human Milk Banks (HMBs) is a strategy to ensure newborns nutrition who cannot get 

human milk (HM) through direct breastfeeding. The collection of expressed human milk 

(EHM) is held by donor and can be done at home. The sanitary conditions must follow 

protocols used to prevent microbiological contamination. Among the bacteria that can 

contaminate the EHM stand out species of Klebsiella spp to be important causes of neonatal 

infections such as meningitis, pneumonia and sepsis. Thus, this study aimed to identify and 

characterize the pathogenicity and resistance antibiotics profile of the isolates of Klebsiella 

spp.in samples from donors from the HMB in Vitória da Conquista and to correlate the 

microbial presence with the hygienic-sanitary conditions of the study participants. Samples 

were collected from 30 registered donors at the BLH. Klebsiella species were found in 36.6% 

(n = 11). Of these, 36.6% (n = 4) micro-organism was isolated only in skin samples, 27.3% (n 

= 3) only in human milk raw, 18.2% (n = 2 ) with positive results in skin samples and human 

milk raw, and 9.1% (n = 1) an increase in skin samples, human milk raw and pasteurized 

human milk. Through detection of the gene pehB by PCR 73.4% (n = 11) were identified as 

Klebsiella pneumoniae. Was performed antibiogram with the recommendation of the CLSI 

2017 and: 42, 8% (n = 6) were resistant to ampicillin and sulbactam and 35.7% (n = 5) to 

amoxicillin and clavulanic acid. The isolates were also submitted to testing phenotypic 

detection of ESBL-disk approach, 23.1% (n = 3) were positive. For Hodge test modified all 

strains were negative. qPCR was used for detection of ESBL genes: SHV-1, TEM-1, CTXM-

1 and CTXM-2 and the virulence genes rmpA and wcaG. 40.0% (n = 6) showed the rmpA 

gene, 41.6% (n = 5) had the wcaG gene. No strain showed the CTXM-2 gene, 41.6% (n = 5) 

had the SHV-1 gene, 41.6% (n = 5) had the CTXM-1 gene and 53.3% (n = 8) showed TEM 

gene.  

Introdução 

Os estoques de leite humano ordenhado (LHO) distribuídos pelos Bancos de Leite 

Humano (BLH) são mantidos por doadoras voluntárias. O LHO é fundamental para a 

alimentação de recém-nascidos (RNs), em sua maioria prematuros e internados, que por 

diversos fatores não podem ser nutridos por amamentação direta. Como forma de otimizar as 

doações, a coleta do LHO pode ser realizada na residência das doadoras. As etapas posteriores 

de transporte, recebimento, estocagem, degelo, seleção, pasteurização, controle de qualidade 
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microbiológica do leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP); estocagem do LHOP e 

distribuição são realizadas exclusivamente no BLH (BRASIL, 2008).  

Um dos problemas mais relevantes nos BLHs é o controle microbiológico do LHO, 

pois a constituição química do mesmo favorece de modo importante o crescimento bacteriano 

de micro-organismos patogênicos que podem ser adquiridos por contaminação externa e 

ocasionar importantes infecções, sobretudo em recém-nascidos (TYSON, et al, 1982), 

(ALMEIDA, et al, 1999) (HINRICHSEN, 2004) (MUSSI-PINHATA, 2001).  

Algumas espécies de Enterobactérias são encontradas com frequência no leite 

humano. Dentre elas, espécies de Klebsiella spp. tem grande importância clínica em ambiente 

hospitalar (FALAGAS et al., 2014), (GUH et al., 2015), sobretudo em unidades neonatais por 

serem comumente patogênicos para os neonatos (PORTA e PAROLA, 2017) e apresentarem 

mecanismos de resistência a antimicrobianos (SEIBERT, 2014). Além disso, a ingestão de 

cepas patogênicas de Klebsiella spp. por RNs pode alterar a constituição da microbiota 

intestinal em processo de formação e pode ser uma etapa anterior ao estabelecimento de 

infecções, fenômeno de reconhecida importância no ambiente hospitalar (PAIXÃO e 

CASTRO, 2016). 

A espécie Klebsiella pneumoniae é responsável por infeções pediátricas relevantes em 

recém-nascidos prematuros sendo o quarto agente patogênico mais comum em quadros 

sépticos no período neonatal (SIMÕES, 2016). Pode também provocar infeção das vias 

biliares, do ouvido médio, dos seios paranasais, peritonite, conjuntivite e meningite (HLOPE 

& MCKERROW, 2014) (ALMUNEEF et al, 2017) (COSTA e SILVA, 2018), (CUNHA et 

al.,2014), (DJORDJEVIC, 2015). 

O fator de virulência de Klebsiella spp. mais estudado é a cápsula. Cepas 

hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae produzem uma cápsula hipermucoviscosa. (YEH et 

al, 2007) (PAN et al, 2008). O gene plasmidial rmpA (regulador do fenótipo mucoide A; 

AB289644) é o responsável por conferir o fenótipo hipermucoso a Klebsiella pneumoniae, 

por aumento produção de polissacarídeos capsulares (DERAKHSAN, 2016). Também foi 

evidenciada que a presença do desoxiaçúcar fucose na hipercápsula está associada ao escape 

da fagocitose pela bactéria. O gene wcaG está envolvido na síntese de fucose e, portanto, está 

associado à virulência de K. pneumoniae (YEH et al, 2010).  

Cepas de Klebsiella spp. também possuem a capacidade de funcionar como um 

reservatório de genes de resistência, podendo transferi-los para outras bactérias através de 
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plasmídeos. A resistência apresentada por essa bactéria a antimicrobianos nos últimos anos se 

tornou um problema de saúde pública e preocupação em todos os campos da saúde 

(GIAMARELLOUH, 2010). 

Um ponto de urgência clínica tem sido a alta prevalência de ESBL em Klebsiella spp. 

(D’ANGELO et al, 2016). No Brasil, um estudo realizado na cidade de Santos, São Paulo 

evidenciou que 55% dos isolados de K. pneumoniae de amostras biológicas no ambiente de 

um hospital produziam ESBL (ANDRADE, 2017), resultando em falha terapêutica e surtos 

por cepas resistentes no ambiente hospitalar, o que tem alto impacto na saúde pública diante 

das características de patogenicidade e endemicidade da bactéria (COSTA e SILVA JUNIOR, 

2017).  

São poucos os estudos que avaliam a qualidade microbiológica do LHO, e menos 

ainda os que se propõem a identificar e caracterizar as cepas encontradas, pensando na 

possibilidade de micro-organismos possivelmente infectantes para os neonatos internados no 

ambiente hospitalar serem veiculados pela rota de coleta, transporte, manuseio e distribuição 

do LHO. Diante do exposto o presente estudo objetivou identificar e caracterizar a 

patogenicidade e perfil de resistência à antibióticos de isolados de Klebsiella spp. em 

amostras de doadoras provenientes do Banco de Leite Humano do Hospital Esaú Matos em 

Vitória da Conquista, Bahia e correlacionar a presença microbiana com as condições 

higiênico-sanitárias das participantes do estudo. 
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Materiais e Métodos 

Desenho do estudo, local, período: 

Trata-se de um estudo de corte transversal realizado com doadoras cadastradas no 

Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos (BLH-HMEM). As coletas foram 

realizadas entre o período de março e agosto de 2018.  

Seleção de participantes: 

Foram convidadas a participar do estudo todas as doadoras com volume de doação 

semanal de LHO igual ou superior a 400 mL, esse critério foi utilizado visto que no BLH-

HMEM volumes inferiores a 400 mL são submetidos a ‘pool’ com amostras de outras 

doadoras, levando a perda da rastreabilidade dos resultados. Também foram excluídas do 

estudo doadoras com lesões em mãos e/ou região mamilo areolar. 

Inicialmente foi realizado contato telefônico e, às doadoras que aceitaram, foi 

realizada visita domiciliar para apresentação detalhada do projeto e solicitação de assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) 

Entrevista e coleta de amostras 

As doadoras foram submetidas a uma entrevista utilizando como instrumento um 

questionário estruturado que versava sobre variáveis relacionadas aos hábitos higiênico-

sanitários da coleta de leite humano e variáveis sociodemográficas (Apêndice 2).  

Foi solicitado que a participante se preparasse como comumente realiza antes da 

ordenha e foi colhido pela pesquisadora um swab único das mãos e região mamilo-areolar. 

Em seguida foi fornecido a doadora um frasco estéril para coleta de um volume aproximado 

de 2mL do LHO. Para as doadoras que utilizavam bomba de sucção para retirar o leite 

orientou-se a retirada da alíquota utilizando o equipamento.  

Os materiais foram identificados com códigos sequenciais para rastreabilidade dos 

resultados e encaminhadas ao Laboratório de Análises Clínicas do Instituto Multidisciplinar 

em Saúde – UFBA para análises. O swab foi transportado em caixa térmica isolada à 

temperatura ambiente, e a amostra de LHOC em caixa térmica refrigerada. 

Foi solicitado que a participante fixasse no frasco estéril de LHO, que seria preenchido 

e enviado ao BLH, uma etiqueta do estudo. Esse material foi encaminhado ao BLH pela rotina 

interna de transporte do setor e foi submetido ao controle de qualidade rotineiro. Após o 
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processo de pasteurização foi extraída uma alíquota de 2 mL pelo responsável pelo controle  

de qualidade do LHO no BLH. Essa alíquota foi acondicionada em frasco de vidro estéril e 

encaminhada ao Laboratório de Análises Clínicas do Instituto Multidisciplinar em Pesquisa – 

UFBA em caixa térmica refrigerada. 

Aspectos éticos: 

Esse estudo fez parte de um projeto maior denominado “Identificação, caracterização 

de resistência e patogenicidade de Enterococcus spp. e Enterobactérias em amostras de 

doadoras de Leite Humano no Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos em 

Vitória da Conquista (BA)”. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Instituto Multidisciplinar em Saúde IMS/UFBA, CAAE: 

80800717.8.0000.5556 – Parecer n°: 2.475.023. O estudo seguiu todos os preceitos 

necessários, conforme estabelece resolução 466/2012. 

Análises microbiológicas 

Todas as amostras foram inicialmente inoculadas em meio de enriquecimento Brain 

Heart Infusion Broth (BHI) - HIMEDIA® por 24 horas a 36º± 1ºC e posteriormente repicadas 

em placas com meio Ágar MackConkey - HIMEDIA® e Difco Chromoagar Orientation – 

BD®, as colônias sugestivas de Klebsiella spp. foram submetidas a provas bioquímicas. A 

identificação das colônias isoladas seguiu o fluxo apresentado no fluxograma 1. A utilização 

concomitante do meio MacConkey e Chromagar Orientation Medium permitiu a identificação 

de outras espécies nas amostras, além das de interesse do estudo, esses resultados também 

foram registrados. 
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Fluxograma 1: Isolamento, identificação e caracterização de cepas de Klebsiella spp. isoladas do 

estudo. ¹Crescimento sugestivo de Klebsiella spp.: Ágar MacConkey: colônias mucoides, 

fermentadoras de lactose. ChromAgar Orientation Medium: vide instruções do fabricante. 

 

Confirmação de gênero e identificação de espécies de Klebsiella isoladas 

As amostras que foram identificadas por técnicas de microbiologia convencional como 

pertencentes ao gênero Klebsiella spp. foram submetidas a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) para confirmação do gênero e identificação das espécies mais comuns: Klebsiella 

pneumoniae e Klebsiella oxytoca. 

O DNA foi extraído através do método de fervura descrito por Fan e colaboradores 

(1995) e submetido à técnica de PCR para identificar os genes gyr A (confirmação do gênero 

Klebsiella), peh X (identificação da espécie Klebsiella oxytoca) e rpoB (identificação da 

espécie Klebsiella pneumoniae) utilizando os primers definidos no Quadro 1. 

A reação foi preparada para um volume final de 50 μL por tubo, compreendendo: 5 μL 

de tampão PCR, 1,5 μL de MgCl2; 8 μL de dNTP, 1 μL de cada um dos primers, 100 ng de 

DNA genômico e 0,25 μL de Taq DNA polimerase (Invitrogen®, Brasil). 

Em um termociclador foram feitas as amplificações, obedecendo a uma desnaturação 

inicial de 95º C por 15 minutos, seguida de 35 ciclos térmicos de desnaturação consistindo de 

1 minuto a 95º C cada, 1 minuto a 55°C para anelamento, 2 minutos a 72º C, concluindo com 

uma extensão final a 72º C por 10 minutos para cada um dos genes (CHANDER, 2011). 
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Os produtos das amplificações foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

2,0%, corados com 2,5 µl de brometo de etídio (10 mg/mL) por 40 minutos, visualizados e 

fotografados em transiluminador de UV. Um marcador de peso molecular “DNA Ladder de 

100 pb” (Invitrogen®, Brasil) foi utilizado como padrão para o cálculo do tamanho dos 

fragmentos amplificados, descritos no quadro 1. Como controle positivo da reação foi 

utilizada cepa K. pneumoniae ATCC700603. 

Quadro 1: Primers específicos utilizados nas reações de PCR em cepas de Klebsiella spp. isoladas no 

estudo, suas finalidades, tamanho e referência. 

Gene Sequência do Primer (5’ → 3’) 
Tamanho do 

produto 
Referência 

rpoB 
F: 5' CAACGGTGTGGTTACTGACG 3' 

R: 5' TCTACGAAGTGGCCGTTTTC 3' 
108 bp 

Chander et 

al, 2011 

pehX 
F:5'GATACGGAGTATGCCTTTACGGTG 3' 

R:5'TAGCCTTTATCAAGCGGATACTGG 3' 
343 bp 

Chander et 

al, 2011 

gyrA 
F:5'CGCGTACTATACGCCATGAACGTA3' 

R: 5'ACCGTTGATCACTTCGGTCAGG3' 
441 bp 

Brisse e 

Duijkren. 

2001 

 

Antibiograma 

As amostras confirmadas como Klebsiella spp. foram submetidas a avaliação da 

susceptibilidade aos antimicrobianos através do teste de difusão em ágar (BRASIL, 2010) e 

conforme recomendações do CLSI 2017. Os ensaios foram realizados a partir de suspensões 

bacterianas em solução salina a 0,85% esterilizada, com turbidez semelhante à da solução 

padrão 0,5 de McFarland em placas de Petri contendo ágar Difco™ Mueller Hinton – Becton 

Dickinson®. Os carbapenêmicos foram incluídos além da lista do CLSI, visto que a 

resistência de enterobactérias aos antimicrobianos dessa classe é um grave problema de saúde 

pública de âmbito mundial, particularmente pela elevada mortalidade e pelo reduzido número 

de opções terapêuticas (NORDMAN, 2012). 
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Detecção Fenotípica de beta-lactamases de espectro estendido (ESBLs) 

Todas as cepas de Klebsiella spp. isoladas foram submetidas ao teste de detecção 

fenotípica de ESBL através da metodologia de disco-aproximação (JARLIER, 1998). Foram 

considerados positivos para produção de ESBL as cepas em que houve uma deformação dos 

halos de inibição próximos ao disco do inibidor de beta-lactamase ou aparecimento de uma 

terceira zona irregular de inibição (zona fantasma) entre o inibidor e um dos substratos beta-

lactâmicos. 

Detecção de genes de virulência e resistência por Reação em cadeia da Polimerase 

em Tempo Real (qPCR) 

Para todos os isolados identificados como Klebsiella spp. foram pesquisados os 

seguintes genes: (1) de virulência: rmpA, envolvido na regulação da síntese extracapsular de 

polissacarídeos e expressão de fenótipo hipermucoviscoso e wcaG, associado ao aumento da 

capacidade da bactéria de escapar de fagocitose por macrófagos; (2) de resistência associados 

a produção de ESBLs dos tipos SHV-1, TEM-1, CTXM-1 e CTXM-2.  

O DNA das cepas isoladas foi extraído pelo método de fervura descrito por Fan e 

colaboradores. (1995). A técnica de qPCR foi realizada utilizando o mastermix constituído do 

sistema SYBR Green® (Qiagen, EUA) e os primers específicos para cada um dos genes, 

descritos no Quadro 2. O volume para cada reação foi de 6 microlitros de água ultrapura tipo 

I, livre de DNAse - LGC Biotecnologia®, 10 microlitros de SYBR Green®, 1 microlitro de 

cada primer (forward e reverse) e 2 microlitros de DNA na concentração de 100 ng/µL. 

As amplificações foram feitas em duplicata e a termociclagem foi realizada no 

termociclador Step One Plus (Applied Biosystem, EUA), submetidas as condições de 

ciclagem definidas por Gomes et al. 2018: 40 ciclos de desnaturação a 95 ° C por 15 segundos 

e anelamento / extensão a 60 ° C por 60 segundos. Posteriormente, foi realizada análise da  

curva de melting para verificar a amplificação inespecífica e/ou formação de dímeros de 

primers. Foram consideradas positivas as amostras que apresentaram amplificação anterior ou 

igual ao CT 35.  
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Quadro 2: Sequência dos primers utilizados para qPCR em cepas de Klebsiella spp isoladas no estudo 

e suas referências.  

Gene alvo Sequência do iniciador (5’- 3’) Referências  

blaSHV-1 F: 5’ TCAGCGAAAAACACCTTG 3’ 

R: 5’ TCCCGCAGATAAATCACC 3’ 

Dehshri et al, 2018 

blaTEM F: 5’ CTTCCTGTTTTTGCTCACC 3’ 

R: 5' AGCAATAAACCAGCCAGC  3' 

Dehshri et al, 2018 

blaCTXM-1 
F: 5' GACGATGTCACTGGCTGAGC 3' 

R: 5' AGCCGCCGACGCTAATACA 3' 

Dehshri et al, 2018 

blaCTXM-2 
F:5'GCGACCTGGTTAACTACAATCC3' 

R:5'CGGTAGTATTGCCCTTAAGCC 3' 

Dehshri et al, 2018 

rmpA 
F: 5' ACTGGG CTA CCT CTG CTT CA 3' 

R: 5' CTT GCA TGA GCC ATC TTT CA 3' 

Derakhshan et al, 2016 

wcaG 
F: 5' GGT TGG GTC AGC AAT CGT A 3' 

R: 5' ACT ATT CCG CCA ACT TTT GC 3' 

Derakhshan et al, 2016 

 

Análise de dados:  

Todos os dados obtidos no estudo foram registrados em planilha no Microsoft Excel 2007 

e em seguida foi realizada a análise descritiva utilizando o programa estatístico EPI INFO 

(versão 3.5.1.). Para a comparação de frequências foi utilizado o Teste de qui-quadrado, 

considerando índice de significância p < 0,05. 

 

RESULTADOS 

Trinta doadoras concordaram participar do estudo, entre os meses de março a agosto 

de 2018. A maior parte das doadoras tinha idade inferior a 30 anos, com renda familiar média 

superior a dois salários mínimos, que para o período do estudo era de R$ 954,00, tinha 

companheiro, apenas um filho e com nível de escolaridade maior ou igual ao ensino médio 

completo. 

As doadoras foram convidadas a responder um questionário acerca da frequência da 

realização dos procedimentos higiênicos-sanitários utilizados para coleta do LH, os dados 

com maior relevância do questionário estão descritos na Tabela 1. A maioria das participantes  

informou que sempre higienizava as mãos com água e sabão ou álcool gel 70% antes da 

coleta, mas 60% (n=18) não verificavam sempre o tamanho das unhas e cortavam quando 

necessário antes da coleta. Todas as amostras de swab colhidas das mãos e da região mamilo-

areolar antes da ordenha apresentaram crescimento de micro-organismos, em 66,7% (n=20) 

houve crescimento de mais de um micro-organismo na mesma amostra.  
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Os resultados obtidos após crescimento em meio cromogênico e Mac Conkey seguido 

de provas bioquímicas foram suficientes para verificação de micro-organismos além daqueles 

de interesse do presente estudo, portanto foi possível identificar que nas amostras colhidas das 

regiões anatômicas a maior prevalência foi de Staphylococcus aureus, (90%, n=27), seguido 

de Enterococcus spp, (26,7%, n=8) e Klebsiella spp, (23,3%, n=7) sendo o bacilo gram-

negativo mais frequente nas amostras de swab.  

Entre as doadoras em que houve isolamento de Klebsiella spp no swab a maioria 

informou sempre realizar a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70% antes da 

ordenha, 71,4% (n=5) disseram sempre lavar os seios antes da coleta do leite, mas apenas 

14% (n=1) indicaram sempre ter o cuidado de manter as unhas em tamanho adequado. 

Sobre os critérios adotados no momento da ordenha a maioria das doadoras afirmou 

sempre prender os cabelos, utilizar máscara descartável e evitar conversar durante o 

procedimento da ordenha. Quando questionadas sobre a ação de desprezar o primeiro jato 

antes da coleta do LH apenas 53% (n=16) disseram sempre realizar esse procedimento. A 

maior parte das doadoras, 80% (n=24) utilizam bomba tira-leite para auxílio na ordenha. 

Todas as doadoras que utilizavam bomba informaram que realizam a higienização do 

instrumento sempre antes de utilizar.  

Todas as amostras de LHOC incubadas também tiveram crescimento bacteriano. 

Aproximadamente 73% (n=22) tiveram crescimento de mais de um micro-organismo na 

mesma placa. Assim como no swab a maior prevalência foi de S. aureus, 86,7% (n=26) 

seguido de Klebsiella spp., 23,3% (n=7) e Streptococcus não-hemolítico, 23,3% (n=7). 

Avaliando apenas as sete doadoras com crescimento de Klebsiella spp. no LHOC, 

alguns dados merecem destaque como o fato de 43% (n=3) dessas também apresentarem 

crescimento de Klebsiella na amostra de Swab e o fato da ordenha ser em sua maioria através 

da utilização de bomba (86%, n=6). Aproximadamente 58% (n=4) das doadoras com 

crescimento positivo para Klebsiella spp. no LHOC informaram raramente ou nunca 

desprezar o primeiro jato de leite antes da ordenha.  
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Todas as doadoras informaram utilizar para armazenamento do LHO apenas os frascos 

estéreis fornecidos pelo BLH e também relataram armazenar o LHO imediatamente na 

geladeira após a ordenha.  

Durante o período de coleta das amostras cinco participantes apresentaram volume de 

LHO doado na semana da pesquisa inferior ao necessário para pasteurização sem realização 

de pool com amostras de outras doadoras, configurando 5 perdas de LHOP para o estudo, 

portanto foram obtidas 25 amostras de LHP. Dessas, 36% (n=9) tiveram crescimento 

bacteriano. Todos os resultados positivos nas amostras de LHOP foram imediatamente 

comunicados a bioquímica responsável do BLH e todos os frascos pasteurizados referentes a 

essas amostras foram descartados. Das amostras positivas de LHOP a maior prevalência 

também foi de S. aureus (44,4%, n=4), seguido de Coryneobacterium (22,2%, n=2) e 

Klebsiella spp. (11%, n=1). 

A amostra com isolado de Klebsiella spp. representa 4% das amostras totais de LHOP 

e 11% das amostras de LHOP com crescimento positivo. Essa cepa foi isolada de uma 

doadora que também teve crescimento de Klebsiella spp. nas amostras de swab e de LHOC. 

Essa doadora informou no questionário raramente conferir o tamanho das unhas e nunca 

desprezar o primeiro jato antes da coleta e utilizava bomba tira-leite para coleta do LHO. 

Os dados descritivos dos questionários socioeconômicos e das condições higiênico-

sanitárias utilizadas na coleta do LHO com maior relevância para o estudo estão apresentados 

na Tabela 1 e todos os resultados de micro-organismos isolados nas amostras colhidas estão 

na Tabela 2. 
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Tabela 1: Análise Descritiva de aspectos socioeconômicos e condições higiênico-sanitárias de coleta 

das doadoras de BLH integrantes do estudo. Vitória da Conquista. n=30 

Condições socioeconômicas 

 N (%) 

Faixa etária   

Até 30 anos 

Superior a 30 anos 

19 

11  

63,3 

36,7 

Estado conjugal   

Com companheiro 

Sem companheiro 

20 

10 

66,7 

33,3 

Renda familiar    

Menos de 2SM** 

Acima de 2 SM** 

9 

21 

30,0 

70,0 

Quantidade de filhos   

Um filho 

Dois ou mais filhos 

16 

14 

53,3 

46,7 

Condições Higiênico-sanitárias 

 N (%) 

Forma de realização da ordenha 

Bomba manual/elétrica 24 80,0 

Ordenha Manual 6 20,0 

Frequência de higienização da bomba¹   

Sempre antes de usar 

Raramente/Nunca  

24² 

0 

100,0² 

0,0 

Conferir tamanho das unhas e cortar quando necessário³ 

Sempre  

Raramente/Nunca 

12 

18 

40,0 

60,0 

Desprezar o primeiro jato de leite4   

Sempre 

Raramente/Nunca 

16 

14 

53,3 

46,7 

Prender o cabelo com auxílio de touca 

descartável4 

  

Sempre 

Raramente/Nunca 

24 

6 

80,0 

20,0 

**Salário mínimo no período R$ 954,00. ¹Pergunta realizada apenas para as doadoras que informaram utilizar 

bomba elétrica ou manual para a ordenha. ²N total de doadoras que realizaram a ordenha por meio de bomba 

elétrica ou manual ³Frequência de realização do procedimento antes da ordenha do LHO para o BLH. 4 

Frequência de realização do procedimento durante a ordenha do LHO para o BLH.  
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Tabela 2: Distribuição dos Micro-organismos isolados em amostras de swab de região mamilo- 

aureolar e mãos, LHOC e LHOP das doadoras participantes do estudo. 

SWAB – Mãos e Região Mamilo-aureolar¹ 

Bactéria Isolada N %* 

Staphylococcus aureus 27 90,0 

Enterococcus spp. 8 26,7 

Klebsiella spp. 7 23,3 

Staphylococcus saprophyticus 3 10,0 

Streptococcus não-hemolítico 3 10,0 

Streptococcus bovis 3 10,0 

Coryneobacterium 3 10,0 

Streptococcus viridans 1 3,3 

*Porcentagem referente ao total de amostras analisadas (N=30 para SWAB e LHOC; N=25 para 

LHOP). ¹No swab 66,7% (n=20) das placas tiveram crescimento de mais de um micro-organismo.² No 

LHOC 73,0% (n=22) tiveram crescimento de mais de um micro-organismo na mesma placa. ³No 

LHOP todas as amostras com resultado positivo (n=9) tiveram apenas um micro-organismo isolado 

em suas placas. 

Identificação de cepas de Klebsiella spp. 

Foram encontradas espécies do gênero Klebsiella em amostras de 11 doadoras de LHO 

do BLH de Vitória da Conquista, sejam elas de swab, LHOC e/ou LHOP, representando uma 

prevalência global de 36,6%.  

Leite Humano Ordenhado Cru – LHOC² 

Bactéria Isolada N %* 

Staphylococcus aureus 26 86,7 

Klebsiella spp. 7 23,3 

Streptococcus não-hemolítico 7 23,3 

Staphylococcus saprophyticus 5 16,7 

Bacilo Gram-negativo Não-fermentador 4 13,3 

Enterococcus spp.  4 13,3 

Streptococcus bovis 4 13,3 

Coryneobacterium 1 3,3 

Fungos 1 3,3 

Outras Enterobacterias 1 3,3 

Leite Humano Ordenhado Pasteurizado – LHOP³ 

Staphylococcus aureus 4 16,0 

Coryneobacterium 2   8,0 

Klebsiella spp. 1   4,0 

Bacilo gram-negativo não-fermentador 1   4,0 

Outras Enterobactérias 1   4,0 
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No total foram obtidos 15 isolados de Klebsiella spp. das placas semeadas. Os 

resultados obtidos no meio cromogênico como colônias azuis e médias foram identificados 

como pertencentes ao complexo Klebsiella¸ Enterobacter ou Serratia, de acordo com 

orientações do fabricante, e a distinção entre essas espécies foi realizada através das provas 

bioquímicas. Todas as cepas identificadas no meio Chromoagar Orientation Medium foram 

confirmadas como pertencentes do gênero Klebsiella spp. pelas provas bioquímicas utilizadas, 

aliado ao crescimento no meio Mac Conkey. 

Após o isolamento, as cepas foram submetidas a PCR convencional para confirmação 

do gênero Klebsiella spp. através da amplificação do gene gyrA. Os resultados demonstraram 

que todos os isolados possuíam o fragmento amplificado com tamanho de 441 bp.  

Através das provas bioquímicas não foi possível classificar as espécies de Klebsiella 

isoladas no estudo, para isso foi utilizada também a técnica de PCR convencional para 

avaliação dos genes rpoB e pehX, o gene rpoB está presente nas cepas de Klebsiella 

pneumoniae e o gene pehX nas cepas de Klebsiella oxytoca. 73,3% (n=11) das cepas foram 

classificadas como pertencentes a espécie Klebsiella pneumoniae, em nenhuma cepa a banda 

referente ao gene pehX foi amplificada, sendo assim nenhum dos isolados faz parte da espécie 

Klebsiella oxytoca. Sendo assim, os 4 outros isolados fazem parte de outras espécies menos 

comuns.  

É importante ressaltar que nas três doadoras que apresentaram Klebsiella spp. em mais 

de uma amostra: duas com isolados no swab e LHOC e uma com isolados nas três amostras 

(swab, LHOC e LHOP) na identificação molecular todas as cepas foram classificadas na 

mesma espécie: Klebsiella pneumoniae. 
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Antibiograma 

Para todas as cepas de Klebsiella spp. isoladas foi realizado o antibiograma por disco-

difusão seguindo os critérios do CLSI 2017. A distribuição dos resultados está apresentada na 

tabela 3. Nenhuma cepa apresentou halo de sensibilidade indicado como intermediário. 

Tabela 3: Distribuição dos resultados dos antibiogramas realizados com as cepas de Klebsiella spp (n= 

15) isoladas em amostras de doadoras do BLH do Hospital Municipal Esaú Matos, Vitória da 

Conquista, 2018.  

 

Antimicrobiano 

Resistente Sensível 

% N % N 

AMPI+SULB 40,0  6 53,4 8 

AMOXA+ CLAV 33,3 5 66,4 10 

AMICA 0,0 0 93,4 14 

CRX 0,0 0 100 15 

PIPER 0,0 0 93,4 14 

TETRA 0,0 0 93,4 14 

ERTA 0,0 0 93,4 14 

MERO 0,0 0 100 15 

IMIP 0,0 0 100 15 

NITRO 0,0 0 93,4 14 

Siglas: AMPI+SULB = Ampicilina + Sulbactam; AMOXA+CLAV = Amoxacilina + Clavulanato; 

AMICA = Amicacina; CRX = Cefuroxima; PIPER = Piperaciclina; TETRA = Tetraciclina; ERTA = 

Ertapenem; IMIP = Imipenem; NITRO = Nitrofurantoína. 

Detecção fenotípica de ESBL 

Método de Disco-aproximação 

Entre as amostras de Klebsiella spp isoladas realizou-se o teste de indução da 

produção de ESBL pelo método de disco-aproximação, três cepas (20%) apresentaram 

resultados positivos para o teste, conforme representados na Figura 1, duas amostras de swab 

e uma amostra de LHOC de doadoras diferentes. Outras três amostras (20%) tiveram 

resultados inconclusivos para o teste, duas amostras (swab e LHOC) de uma mesma doadora e 
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amostra de LHOC de doadora distinta. A confirmação foi realizada através de detecção 

genotípica. 

 

Figura 1: Resultados do teste de indução de ESBL em amostras de Klebsiella spp. (A) Cepa com 

resultado positivo para indução do gene ESBL. (B) Cepa com resultado negativo para indução do gene 

ESBL. Fonte: Acervo próprio. 

Detecção de genes de resistência para ESBL 

A análise dos genes SHV-1, TEM, CTXM-1 e CTXM-2 foi realizada em 12 amostras 

isoladas no estudo. Dessas, nenhuma cepa apresentou o gene CTXM-2, 41,6% (n=5) 

apresentaram o gene SHV-1, 41,6% (n=5) apresentaram o gene CTXM-1 e 66,6% (n=8) 

apresentaram o gene TEM. A distribuição dos resultados está representada na tabela 4.  

Detecção dos genes de virulência rmpA e wcaG 

A identificação dos genes rmpA e wcaG por qPCR foi realizada em 12 isolados do 

estudo. Desses, 50% (n=6) apresentaram o gene rmpA (equivalentes a 40% das amostras 

isoladas), sendo 2 amostras isoladas de swab, 3 amostras de LHOC e uma amostra de LHOP. 

Sobre o gene wcaG, 41,6% (n=5) o apresentaram em seu material genético, o equivalente a 

33,3% de todos os isolados, sendo duas amostras de swab, 2 amostras de LHOC e uma 

amostra de LHOP. Todos os resultados da amplificação por qPCR estão na tabela 4 . 

Dentre as sete amostras amplificadas, quatro (57,1%) apresentaram os dois genes 

pesquisados. A única cepa isolada de LHOP apresentou os dois genes. 
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Tabela 4: Resultados de cycle threshold (Ct) para os genes rmpA, wcaG, TEM, CTXM-1 e CTXM-2 

em cepas de Klebsiella spp isoladas do estudo através da técnica de qPCR. 

AMOSTRA rmpA wcaG blaSHV-1 blaTEM blaCTXM-1 blaCTXM-2 

C (-) ND ND ND ND ND ND 

4L ND ND ND ND ND ND 

5S ND ND ND D ND ND 

10S ND ND ND D D ND 

12L D ND ND D ND ND 

18S ND ND ND ND D ND 

19S D ND ND D ND ND 

21S ND D D D ND ND 

21L ND ND D ND ND ND 

22L D D ND D ND ND 

30S D D D ND D ND 

30L D D D D D ND 

30P D D D D D ND 

*Códigos das amostras analisadas: Número sequencial seguido do seguinte código: S=Swab; L = Leite 

cru; P = Leite Pasteurizado. **Controle Negativo da reação. D: Detectada a amplificação. ND: Não 

detectada amplificação, ou amplificação após o CT 32. 
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DISCUSSÃO 

Embora exista um volume grande de doadoras cadastradas e ativas no BLH do HMEM 

não foram todas que dispunham de volume semanal igual ou superior a 400 mL. Esse critério 

de inclusão foi necessário visto que no BLH-HMEM volumes inferiores a 400 mL não são 

pasteurizados isoladamente e sim misturados com LHO de outras doadoras. Essa ação é útil 

para otimizar o processo, porém, caso as amostras de LHOP para o estudo fossem colhidas 

desse ‘pool’ de amostras não seria possível traçar uma provável rota de contaminação desse 

LHOP com os resultados de LHOC colhidos em domicílio. Diante disso, o número de 

amostras foi pequeno (n=30) e se tornou o principal fator limitante, implicando em baixo 

poder estatístico para obtenção de medidas de associação entre as condições higiênico-

sanitárias utilizadas na coleta e os resultados microbiológicos encontrados. Porém, os dados 

descritivos expostos na tabela 3 permitem indicar que pode haver associação entre alguns 

hábitos utilizados na coleta do LHO e a presença de micro-organismos no mesmo, 

apresentados a seguir. 

Neste estudo, mesmo 96,7% (n=29) das doadoras afirmando sempre realizarem a 

higienização das mãos e dos seios antes da coleta, todas as culturas de swab colhidos na 

região das mãos e dos seios apresentaram crescimento de micro-organismos, com maior 

prevalência de S. aureus, Enterococcus spp. e Klebsiella spp. A microbiota da pele é 

composta por bactérias residentes e transitórias. A residente se encontra nas camadas mais 

profundas e é mais difícil de ser removida; a transitória coloniza a camada mais superior e é 

de fácil remoção pela lavagem das mãos (OLIVEIRA et al, 2011). Cepas de S. aureus podem 

fazer parte da microbiota residente da pele de pessoas saudáveis (MELLO et al, 2015), mas 

bacilos gram-negativos, como Klebsiella spp., normalmente fazem parte da microbiota 

transitória já que em humanos comumente encontra-se Klebsiella pneumoniae em nasofaringe 

e trato gastrointestinal (VUOTTO et al., 2014). Uma intersecção importante para justificar 

esse achado é a informação de que a maioria das doadoras nunca ou raramente mantém as 

unhas no tamanho adequado antes da ordenha. Segundo Leão (2018) a região subungueal 

pode funcionar como reservatório de micro-organismos transitórios e dificultar a eliminação 

dos mesmos na lavagem das mãos. 

Sobre a coleta, a maioria das doadoras utilizam bomba para auxiliar na ordenha. 

Oliveira e colaboradores (2006) não indicam a utilização desse instrumento por serem de 

difícil limpeza e esterilização, propiciando a proliferação bacteria. Embora não tenha sido 
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realizada coleta de amostra diretamente da bomba tira-leite, o conteúdo microbiológico do 

LHOC colhido através desse instrumento é um importante sinalizador da dificuldade de 

higienização do aparelho de forma correta, visto que todas as amostras de LHOC tiveram 

crescimento de um ou mais micro-organismos, com maior prevalência de S.aureus (86,7%), 

seguido de Klebsiella spp (23,3%).  

Outro aspecto da coleta que permite associação com os achados microbiológicos é o 

ato de desprezar o primeiro jato antes de colher o LHO.  Quando questionadas sobre a 

realização dessa ação, somente pouco mais da metade, 53% (n=16), das doadoras disseram 

sempre realizar esse procedimento e a prevalência de Klebsiella spp. foi maior entre as 

doadoras que não o realizavam. Essa ação contribui para a redução de até 90% da população 

inicial de bactérias visto que por ação física de arraste, os primeiros mililitros ejetados trazem 

consigo quase todas as bactérias saprofíticas que colonizam os ductos mamilares devido a 

permanência de leite na região entre as ordenhas. (BRASIL, 2008). 

No presente estudo foram isoladas cepas de Klebsiella spp. em 23,3% (n=7) das 

amostras colhidas das mãos e região mamilo-areolar das doadoras. Dessas, 57,1% (n=4) 

também apresentaram o mesmo micro-organismo nas amostras de LHOC. Esses dados 

evidenciam a possibilidade de as condições higiênicas adotadas na coleta interferirem 

diretamente na qualidade microbiológica do LHO doado.  

Nobre e colaboradores (2015) realizaram análise microbiológica de LHOC recebido 

em um BLH em Tocantis através de coleta domiciliar e encontraram coliformes totais em 

29% das amostras estudadas e ressaltam a importância de pesquisa em amostras de leite antes 

da pasteurização como um indicativo da qualidade da antissepsia realizada durante a coleta, 

armazenamento e transporte do leite, direcionando a necessidade de orientação das doadoras, 

e uma avaliação do processo, desde o contato inicial, até a coleta do leite em sua residência. 

Através de técnica de PCR, 73,3% (n=11) de todas as cepas de Klebsiella isoladas 

foram classificadas como pertencentes a espécie Klebsiella pneumoniae e nenhuma cepa foi 

classificada como Klebsiella oxytoca. A presença majoritária da espécie Klebsiella 

pneumoniae nas amostras colhidas traz preocupação sobre a possibilidade do LHO funcionar 

como rota para a chegada dessas cepas no ambiente hospitalar e, considerando a imaturidade 

imunológica e o frequente uso de antibioticoterapia em neonatos, essas cepas serem 

importantes causadores de infecções (SIMÕES, 2016). 
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Além da vulnerabilidade dos receptores de LHO que em sua maioria estão internados 

em UTI neonatal, algumas características dos isolados de Klebsiella spp. deste estudo indicam 

grande capacidade virulenta. Metade das cepas em que foi realizada a detecção de genes de 

virulência por qPCR apresentaram o gene rmpA, que é o responsável por conferir o fenótipo 

hipermucoso a Klebsiella pneumoniae, devido ao aumento da produção de polissacarídeos 

capsulares (DERAKHSAN, 2016). O fenótipo hipercapsular aumenta a resistência a uma 

variedade de defesas humorais, incluindo a morte pelo complemento, ação de beta-defensinas 

(HBD-1 a 3) e outros peptídeos antimicrobianos (PACZOSA; MECSAS, 2016) e tem sido 

correlacionada com o aumento da resistência à fagocitose por neutrófilos e macrófagos 

humanos em comparação com um número de cepas clássicas (POMAKOVA, 2012).  E o 

gene wcaG, envolvido na síntese de fucose que está associada ao escape da fagocitose pela 

bactéria, foi evidenciado em 41,6% (n=5) das cepas analisadas.  

Ainda sobre os genes de virulência é importante ressaltar que a amostra de Klebsiella 

pneumoniae isolada do LHOP apresentou os dois genes pesquisados. Esse fato indica que 

uma cepa com grande potencial patogênico e altamente virulenta estava viável no leite 

humano ordenhado após a pasteurização, podendo infectar os neonatos que o recebessem. É 

evidente que o BLH foi sinalizado sobre a presença da cepa e todo o volume de LHOP da 

doadora foi descartado. Esse fato chama a atenção para a necessidade de controle rigoroso no 

processo de pasteurização, haja vista que se o mesmo não for executado corretamente micro-

organismos podem estar presentes e viáveis no leite distribuído. 

Não é possível evidenciar se a cepa de Klebsiella pneumoniae presente no LHOP é 

semelhante a isolada nas outras amostras da mesma doadora, mas existem semelhanças entre 

as três bactérias: ambas foram classificadas como Klebsiella pneumoniae e as três 

expressaram os dois genes de virulência pesquisados. Surgem então três hipóteses: (1) a cepa 

resistiu ao tratamento térmico aplicado na pasteurização, (2) a pasteurização não foi realizada 

da maneira correta para a eliminação do micro-organismo ou (3) a manipulação da amostra de 

LHOC levou a disseminação da cepa de Klebsiella pneumoniae no BLH e houve uma 

recontaminação do LHO após a pasteurização. 

A rotina técnica dos BLHs não inclui a identificação dos microrganismos em amostras 

de LHO, no controle microbiológico é realizado o cultivo do LHOP e, caso exista crescimento 

é realizado o descarte do volume. Os dados apontados neste estudo indicam a importância de 

um detalhamento nas análises microbiológicas. Essa maior descrição permite a detecção e 

compreensão de possíveis fontes de infecção para o ambiente hospitalar. Visto que, mesmo o 
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micro-organismo sendo eliminado no processo de pasteurização, ele pode ser vinculado a 

microbiota do ambiente através da manipulação e ser disseminado para as unidades materno-

infantis, onde os BLHS são vinculados, contribuindo para o surgimento de infecções em 

ambiente hospitalar. 

Em relação aos ensaios para detecção de genes de resistência associados a produção de 

ESBLs o estudo deixou evidente que os testes fenotípicos podem subestimar a expressão 

desses genes pelas cepas. Embora não tenha existido resistência típica de cepas ESBL no 

antibiograma por disco-difusão, foram identificadas três cepas (20%) com capacidade de 

indução da produção de ESBL e os genes associados a produção dessa enzima foram isolados 

em mais de 60% das amostras analisadas. Das cepas submetidas a qPCR 41,6% (n=5) 

apresentaram os genes SHV, 41,6% (n=5) apresentaram o gene CTXM-1 e 66,6% 

apresentaram o gene TEM. A maior sensibilidade da técnica de qPCR atrelada a possibilidade 

de as cepas possuírem o gene e não expressarem justificam esses resultados. Mesmo 

fenotipicamente essas cepas não apresentando resistência aos beta-lactâmicos a detecção dos 

genes SHV-1, TEM e CTXM-1 sugere a possibilidade das cepas de Klebsiella spp. 

funcionarem como reservatórios de genes de resistência (DEHSRI et al, 2018).  

Não foram realizados estudos recentes de associação de resistência em cepas isoladas 

de LHO, nem de detecção de genes de resistência nesses isolados. O estudo mais recente foi 

realizado em 2001, Novak e colaboradores encontraram resistência a antimicrobianos em 45% 

das cepas de patógenos oportunistas como E. coli, Klebsiela spp., Serratia spp. e Proteus spp. 

de isolados obtidos de amostras de LHO de BLH no Rio de Janeiro, o autor aponta essa 

resistência como provavelmente decorrente da pressão seletiva de antimicrobianos usados 

sobre a microbiota normal das doadoras ou da veiculação de micro-organismos resistentes do 

ambiente hospitalar através do contato das doadoras que permanecem no ambiente hospitalar 

por internação de seus RNs.    

CONCLUSÃO 

O presente estudo encontrou Klebsiella spp. em 36,6% (n=11) das doadoras 

participantes. Desses isolados, 36,6% (n=4) foram isolados apenas na amostra de mãos e 

região mamilo-areolar; 36,6% (n=4) apenas em LHOC; 18,18% (n=2) em mãos, região 

mamilo-areolar e no LHOC e 9,09% (n=1) em todas as amostras colhidas (regiões 

anatômicas, LHOC e LHOP). Devido ao reduzido tamanho da amostra não foi possível 

realizar inferências com poder estatístico sobre a associação entre condições higiênico-
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sanitárias e os achados microbiológicos. Surge então a necessidade de realização de um 

estudo epidemiológico, com maior número de participantes, para que seja possível mensurar a 

força dessa associação.  

Também foi evidenciada, através de técnica de qPCR, uma grande quantidade de 

cepas virulentas: Das cepas submetidas a qPCR 50% apresentaram o gene rmpA e 41,6% o 

gene wcaG e com alta prevalência de genes de resistência associados a produção de ESBL: 

41,6% para o gene SHV-1; 41,6% para o gene CTXM-1 e 66,6% para o gene TEM. Isso 

evidencia que o controle microbiológico do LHO precisa ser realizado com rigor para evitar 

que esses micro-organismos, que são comensais em doadoras de LHO, sejam vinculados a 

microbiota do BLH. 

Recomenda-se então ações de educação e vigilância desde a coleta do LHO em 

domicílio até a distribuição do LHOP, para inibir a chegada dessas cepas no ambiente 

hospitalar que podem ser responsáveis por infecções hospitalares em neonatos, aumentando as 

taxas de morbimortalidade e por consequência os custos em serviços de saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificou-se uma prevalência de 36,6% de cepas de Klebsiella spp. em amostras das 

doadoras participantes. Desses isolados, 36,6% foram isolados apenas na amostra de mãos e 

região mamilo-areolar; 36,6% apenas em LHOC; 18,18% , em mãos, região mamilo-areolar e 

no LHOC e 9,09% em todas as amostras colhidas (regiões anatômicas, LHOC e LHOP). O 

tamanho reduzido de amostras impossibilitou a realização de inferências com poder estatístico 

sobre a associação entre as condições higiênico-sanitárias e os achados microbiológicos. Mas, 

os dados permitem algumas associações que devem ser avaliadas artravés de um estudo 

epidemiológico, com maior número de participantes, para que a força dessa associação seja 

mensurada e ações voltadas para a educação e vigilância sejam adotadas como forma de 

reduzir a contaminação microbiológica 

Das 15 cepas isoladas foi possível, através de técnica de qPCR, investigar genes 

associados a virulência e a resistência em 12 delas. Dessas doze, 50% apresentaram o gene 

rmpA e 41,6% o gene wcaG e alta prevalência de genes de resistência associados a produção 

de ESBL: 41,6% para o gene SHV-1-1; 41,6% para o gene CTXM-1 e 66,6% para o gene 

TEM. Esses dados destacam a importância do controle microbiológico do LHO desde a etapa 

da coleta, visto que, mesmo que eliminados no processo de pasteurização, esses micro-

organismos podem adentrar o ambiente do BLH, através da veiculação pelo LHO, e ser 

vinculados a microbiota do ambiente e, consequentemente, do hospital materno infantil 

atrelado.  

Ademais, foi isolada uma cepa de Klebsiella pneumoniae em amostra de LHOP, essa 

cepa apresentou os dois genes de virulência pesquisados e 3 genes de resistência associados a 

produção de ESBL, o que reforça a necessidade de vigilância do BLH para impedir a 

veiculação dessa cepa no LHOP distribuído para os RNs. É evidente que durante o estudo foi 

sinalizada a coordenação do BLH todas as amostras de LHOP com resultados positivos e que 

o controle microbiológico rotineiro do BLH também identificou o crescimento microbiano na 

amostra. A identificação da espécie no LHOP é de fundamental importância para chamar a 

atenção da importância de um controle microbiológico eficaz para que o LHO seja fonte de 

nutrição para os RNs receptores e não de possível contaminação. 

 

 



85 

 

APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Título do Estudo: Identificação, caracterização de resistência e patogenicidade de Enterococcus spp. e 

Enterobactérias em amostras de doadoras de Leite Humano no Banco de Leite Humano do Hospital Municipal 

Esaú Matos em Vitória da Conquista (BA). Pesquisadores Responsáveis: Marcio Vasconcelos de Oliveira, Luana 

Andrade Mendes Santana e Nívea Nara Novais Andrade.  

 

A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa. Por favor, leia este documento com bastante 

atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que a senhora não consiga entender, converse com 

as pesquisadoras responsáveis pela pesquisa para esclarecê-los. 

Em caso de prováveis participantes que não saibam ler, o Termo será lido para a mesma por uma das 

pesquisadoras, esclarecendo todos os passos e conteúdo presente. 

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre a pesquisa e solicitar 

a sua permissão para participar do mesmo. 

Objetivo do Estudo  

O objetivo do estudo é: Identificar espécies de bactérias Enterococcus spp. e de Enterobactérias (Escherichia 

spp., Klebsiella spp. e Enterobacter spp.), por métodos laboratoriais, visando caracterizar a patogenicidade e 

resistência à antimicrobianos dos microrganismos isolados de amostras da região mamilo-areolar e mãos de 

doadoras de LHO e de alíquotas de LHO dessas doadoras no momento da ordenha e após a pasteurização, 

através do serviço do Banco de Leite Materno do Hospital Municipal Esaú Matos em Vitória da Conquista (BA). 

Duração do Estudo 

A duração total do estudo é de dois anos. 

A sua participação no estudo será de um dia para a coleta do material em sua residência e preenchimento de 

Questionário constituído em três módulos onde são abordadas perguntas fechadas em relação aos Procedimentos 

Maternos durante a coleta, armazenamento domiciliar de LHO e informações socioeconômicas. 

Descrição do Estudo 

Participarão do estudo aproximadamente 90 doadoras voluntárias cadastradas no Banco de Leite Humano do 

Hospital Esaú Matos. 

Este estudo será realizado pela Universidade Federal da Bahia, através do Programa de Pós-Graduação em 

Biociências. 

A senhora foi escolhida a participar do estudo porque é doadora voluntária do Banco de Leite Humano e aceitou, 

mediante contato telefônico, receber as pesquisadoras para esclarecimentos sobre o projeto em seu domicílio. 
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Procedimento do Estudo 

Após entender e concordar em participar a senhora deverá responder a um questionário sobre como realiza a 

ordenha do leite e algumas informações pessoais para que possamos obter informações importantes para analisar 

os resultados. 

Após o preenchimento do questionário será realizada imediatamente a coleta dos materiais.  

Para a coleta de amostra das mãos e região mamilo-areolar (das duas mamas), a pesquisadora estará com 

equipamentos de proteção individual e utilizará swab estéril. Após a coleta, as amostras serão identificadas e 

armazenadas imediatamente para evitar contaminações.  

Após a coleta do swab será solicitado que a senhora colha uma pequena amostra da ordenha do leite 

(aproximadamente 2 mL) em um frasco estéril entregue pelas pesquisadoras, após isso a senhora pode seguir 

rotineiramente a ordenha do leite para entregar ao Banco de Leite. 

As amostras serão identificadas com as iniciais da doadora, a data da coleta e o número do questionário 

respondido. 

Também será obtida uma amostra do leite doado após o procedimento de pasteurização no Banco de Leite 

Humano do Hospital Esaú Matos. 

As amostras serão enviadas ao Laboratório de Análises Clínicas  do IMS/UFBA para a realização das análises 

microbiológicas. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

O presente estudo pode ocasionar desconforto, cansaço ou constrangimento no momento de preencher o 

questionário, para diminuir isso preparamos um questionário com perguntas diretas e respostas apenas de 

marcar. Além disso pode haver desconforto e constrangimento no momento da coleta das amostras na região dos 

seios, para diminuir o constrangimento a coleta da amostra das mãos e da região mamilo-areolar será realizada 

por uma pesquisadora do sexo feminino, treinada para realizar o procedimento de maneira rápida, segura e 

profissional e a coleta da amostra de leite será realizada pela própria doadora. 

Benefícios para o participante 

Não há benefício direto para a participante desse estudo. Todavia, os resultados obtidos com este estudo poderão 

ajudar a identificar microrganismos presentes nas amostras e métodos para diminuir a contaminação do leite. 

Tais dados serão de suma importância para a avaliação do controle microbiológico do processo de pasteurização 

das amostras de leite humano do Banco de Leite do Hospital Esaú Matos, bem como a qualidade do leite 

ofertado no setor da UTI Neonatal e identificação dos possíveis riscos potenciais aos RNs internados na unidade.  

Compensação 

Você não receberá nenhuma compensação para participar desta pesquisa e também não terá nenhuma despesa 

adicional. 

Participação Voluntária/Desistência do Estudo  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, ou seja, você somente participa se quiser. A não 

participação no estudo não implicará em nenhuma alteração para a realização da ordenha que veio realizar.  

Após assinar o consentimento, você terá total liberdade de retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo se assim o desejar, sem quaisquer prejuízos pessoais. 

Se houver necessidade de solicitar a exclusão de sua participação na pesquisa, poderá entrar em contato com 

uma das pesquisadoras envolvidas nete estudo por meio dos telefones (77) 99921-5390; (77) 98841-3638.  

Após todos os esclarecimentos sobre a pesquisa, caso consinta em participar, assinará duas cópias deste presente 

termo que também será assinado por uma das pesquisadoras responsáveis, ficando você de posse com uma delas. 
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Utilização de Registros e Confidencialidade 

Todas as informações colhidas e os resultados dos testes serão analisados em caráter estritamente científico, 

mantendo-se a confidencialidade (segredo) do paciente a todo o momento, ou seja, em nenhum momento os 

dados que o identifique serão divulgados, a menos que seja exigido por lei. 

O questionário que irá conter suas identificações e esse termo de consentimento assinado poderão ser 

inspecionados por agências reguladoras e pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em reuniões ou publicações, contudo, sua identidade não 

será revelada nessas apresentações. 

Quem Devo Entrar em Contato em Caso de Dúvida 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. Os responsáveis pelo estudo nesta instituição são Luana Andrade Mendes Santana e Nívea 

Nara Novais Andrade que poderão ser encontrados na Universidade Federal da Bahia – Campus Anísio Teixeira 

ou nos respectivos telefones: (77) 99921-5390 e (77) 98841-3638. 

Declaração de Consentimento 

Concordo e aceito participar do estudo intitulado: “Identificação, caracterização de resistência e 

patogenicidade de Enterococcus spp. e Enterobactérias em amostras de doadoras de Leite Humano no Banco 

de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos em Vitória da Conquista (BA)". 

Li e entendi o documento de consentimento e o objetivo do estudo, bem como seus possíveis benefícios e 

riscos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Entendo 

que estou livre para decidir não participar desta pesquisa. Entendo que ao assinar este documento, não estou 

abdicando de nenhum de meus direitos legais. 

Eu autorizo a utilização do meu questionário e dos resultados da análise das amostras colhidas para o comitê 

de Ética e Pesquisa e para agências reguladoras. 

 

 

Nome do Voluntário 

 

 

 

 Data 

  

 

 

 

 

Impressão Digital  

Assinatura do Voluntário 

 

 

 

 

 

            Assinatura do Pesquisador Responsável                                       Data 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A COLETA E 

ARMAZENAMENTO DOMICILIAR DE LEITE HUMANO ORDENHADO (LHO) E 

INFORMAÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS 

(Adaptado de: MENEZES, G. Avaliação dos Procedimentos Higiênico-Sanitários utilizados durante a coleta domiciliar e o 

transporte do Leite Humano Ordenhado. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal de Uberlândia, 2011). 

DOADORA Nº: ___________    DATA:__________________ 

 

BLOCO 01 – Características Socioeconômicas 

 

1. Idade: 

(  ) de 18 a 25 anos         

(  ) de 25 – 30 anos 

(  ) acima de 30 anos 

 

2. Estado Civil: 

(  ) Casada 

(  ) Solteira 

(  )Divorciada 

(  ) Viúva 

 

3. Renda Familiar Total: 

(  ) Acima de 20 salários mínimos 

(  ) De 10 a 20 salários mínimos 

(  ) De 4 a 10 salários mínimos 

(  ) De 2 a 4 salários mínimos 

(  ) Menos de dois salários mínimos 

 

4. Número de filhos: 

(  ) Único filho 

(  ) Dois filhos 

(  ) Três filhos 

(  ) Mais de três filhos 
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5. Escolaridade: 

(  ) Analfabeto/ até a 3ª Série Fundamental 

(  ) 4ª Série Fundamental 

(  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Completo ou profissionalizante 

(  ) Superior Completo 

 

BLOCO 02 – Práticas higiênicas utilizadas na coleta: 

 

Para responder as perguntas abaixo assinale a coluna com a frequência de realização do procedimento 

durante as coletas de leite para o Banco de Leite.  

Assinale SEMPRE para os procedimentos que realiza em todas as coletas, assinale ÀS VEZES para os 

procedimentos que realiza em algumas coletas e NUNCA para os procedimentos que não são adotados 

para a coleta. 

 

PROCEDIMENTO SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

Lavar as mãos com 

água e sabão ou 

utilização de álcool 

antes da coleta 

   

Verificar o tamanho 

das unhas e cortar, se 

necessário, antes da 

coleta. 

   

Prender os cabelos 

com auxílio de touca 

antes da coleta. 

   

Lavar o seio com água 

potável antes da 

coleta. 

   

Utilizar máscara 

descartável durante a 

coleta. 

   

Evitar conversar 

durante a coleta. 
   

Desprezar o primeiro 

jato de leite no início 

da coleta. 

   

 

BLOCO 03: Materiais e utensílios utilizados para ordenha: 

01 - Para a coleta do leite qual frasco você utiliza? 

(  ) Frasco esterilizado fornecido pelo Banco de Leite Humano 

(  ) Outro utensílio de uso domiciliar (Qual: ____________________ ) 
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02 - Se o utensílio for de uso domiciliar, antes da utilização você realiza lavagem e fervura em água 

por 15 min? 

 (  ) Sim        (  ) Não 

 

03 – Você utiliza hipoclorito (água sanitária) para desinfetar o utensílio utilizado? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

04 – Após a coleta como você armazena o leite imediatamente em geladeira? 

 (  ) Sim        (  ) Não 
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APÊNDICE 3: FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS ISOLADAS NO ESTUDO. 
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ANEXO 1 - : BULA BD CHROMagar ORIENTATION MEDIUM 
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ANEXO 2: BULA CEPA ATCC 70063 Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae  
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ANEXO 3 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ENSINO EM PESQUISA – HOSPITAL 

ESAÚ MATOS - VITÓRIA DA CONQUISTA 
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ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO – IMS/UFBA 
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ANEXO 5: PARECER CONSUBSTANCIADO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – 

IMS/UFBA 
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