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Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são condições que mais 
acometem aos pacientes imunocomprometidos no mundo, devido ao 
agravamento da enfermidade e ao longo período de internação. A identificação 
dos microrganismos de IRAS por sequenciamento genético é significativo, pois 
garante resultados precisos sobre os isolados clínicos, assegurando a um 
tratamento rápido e eficaz. O objetivo desta análise é comparar a identificação 
por sequenciamento do gene rRNA 16S dos agentes bacterianos de IRAS 
contra os bancos de dados públicos do National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) - GenBank e Ribosomal Database Project II (RDP). Dos 
pacientes hospitalizados com suspeita ou caso confirmado de IRAS, as 
amostras clínicas foram coletadas, semeadas e incubadas por 24 horas a 
35±1°C, obtendo 202 isolados bacterianos, que foram submetidos à extração e 
amplificação por PCR e sequenciamento do gene rRNA 16S, produzindo 
sequências genéticas de 446±54 nucleotídeos. Ao confrontar as sequências 
geradas contra os bancos de dados, foi possível definir a prevalência dos 
gêneros Pseudomonas sp, Acinetobacter sp, Klebsiella sp e Staphylococcus 
sp, considerados microrganismos recorrentes em causar grande parte das 
IRAS em pacientes no ambiente hospitalar. Das 202 sequências obtidas, foi 
possível atribuir identificação em nível de espécie à 178 (88,1%) sequências no 
NCBI - Gen Bank e 189 (88,6%) no RDP, demonstrando bastante concordância 
entre os resultados nos bancos analisados. Além disso, em 99,1% dos casos 
foi definida a família de cada isolado, 93,7% em gênero e 84,7% em espécie, 
sendo notado que estes resultados possuem bastante confiabilidade e 
efetividade, em razão do alto índice de concordância entre bancos de dados. 
Logo, foi possível a identificação dos isolados de IRAS, aumentando a 
credibilidade do sequenciamento do gene rRNA 16S, confirmando a eficiência 
no uso de técnicas moleculares contra bancos de dados para a identificação de 
agentes bacterianos. 
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