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As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são a principal causa 
de morte em pacientes hospitalizados no mundo, associada a procedimentos 
invasivos, doenças preexistentes e longo período de internação. As técnicas 
moleculares fornecem mais informações e garantem resultados mais precisos 
na identificação dos isolados clínicos. O objetivo do estudo foi identificar os 
agentes bacterianos causadores de IRAS em pacientes internos na Unidade de 
Emergência do Agreste/AL, utilizando a PCR (Polymerase Chain Reaction) e 
Sequenciamento, usando primers universais para o gene 16S rRNA contra os 
bancos de sequência BLASTn no NCBI (National Center for Biotechnology 
Information - Gen Bank) e RDP (Ribosomal Database Project). Urina e 
exsudatos foram coletados, semeados em meios apropriados ao crescimento e 
incubados por 24 horas a 35±1°C, obtendo 202 isolados bacterianos. Após, foi 
realizada a extração e amplificação do DNA por PCR, e subsequente 
submissão à reação de sequenciamento, gerando sequências genéticas de 
446±54 nucleotídeos. Foi possível a identificação em espécie a 178 (88,1%) 
sequências no GenBank e em 189 (88,6%) casos no RDP, havendo 
concordância entre os resultados dos bancos para gênero em 93,7% e 84,7% 
em espécie. Entre os gêneros identificados, Pseudomonas sp, Acinetobacter 
sp, Klebsiella sp e Staphylococcus sp foram os mais prevalentes, sendo 
possível determinar em nível de espécie 23,8% (48/202), 19,3% (39/202), 
16,8% (34/202) e 13,4% (27/202), respectivamente, tendo P. aeruginosa como 
o patógeno mais frequente, com 46 isolados. Houve a identificação de espécies 
consideradas incomuns no ambiente hospitalar, como: P. cedrina subsp. fulgida 
(advinda do exsudato purulento de ferida operatória na região occipital) e S. 
sciuri (advinda do tecido necrotizante na perna direita). Assim, foi possível 
determinar em gênero e espécie, aumentando a credibilidade e confirmando a 
eficiência no uso de técnicas moleculares para a identificação de agentes 
bacterianos. 
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