
IMPORTÂNCIA E MANUTENÇÃO DE 
ISOLADOS IN-HOUSE

Camila Campos – Lab Manager



2

Agenda
• Obrigatoriedade de uso
• Falta de orientação para seleção dos isolados 

ambientais
• Como realizar a escolha dos organismos
• Dificuldade para padronização
• Importância de uma identificação correta
• Métodos de identificação
• Uso dos isolados ambientais
• Métodos de manutenção de isolados ambientais
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Uso de isolados ambientais
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O que dizem por ai?
O PIC/S recomendou em 2011 para realização de media fill: “The medium selected should be capable of
supporting a wide range of microorganisms, which might reasonably be encountered and be based also
on the in-house flora (e.g., isolates from monitoring etc.)”.

Em 2012, a Organização Mundial da Saúde publicou um guia de monitoramento ambiental para
produção de vacinas que dizia: “Each aseptic manufacturer should consistently evaluate the growth
promotion properties of media for a predefined list of microorganisms… This standardized list should
include compendial microorganisms and/or environmental isolates …”.

Em 2015 o FDA já dizia que durante a auditoria de um laboratório de microbiologia deve ser verificado
se: “Microorganisms (e.g., ATCC) are used for growth promotion tests of media. Microorganisms isolated
from environmental monitoring samples can also be used to perform growth promotion test”.
Uma Warning Letter do FDA foi emitida em 2014 porque: “your firm does not perform challenge testing to
the sterility media with environmental isolates from the environmental monitoring program”.

A Farmacopeia Brasileira não obriga o uso de isolados ambientais em nenhum teste microbiológico!
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Escolha dos isolados – falta de orientação
Diversos desafios:

• Formalize o racional para escolha dos isolados. A falta de um racional pode ser um risco de compliance (FDA
483 de 2012 - “The procedure ‘Quality Control of Microbiological Media’ … does not specifically describe how to
select environmental isolates to be used in growth promotion).

• Compêndios descrevem abordagem diferentes ou não dão direcionamento. Eles dizem o que deve ser feito,
mas não como fazer:

 <1116> “environmental isolates from samples obtained through the monitoring program” para promocão de
crescimento em meio de cultura para teste de esterilidade, mas não informa como selecionar os organismos

 <1115> - produtos não estéreis – não faz referência à promoção de crescimento com isolados ambientais.
 Guia de processamento asseptico do FDA “environmental monitoring and sterility test isolates” para promoção

de crescimento, mas não apresenta informação para seleção dos isolados ambientais (isolados do teste de
esterilidade é mais específico!)

 Guia de Inspeção de Laboratório de Microbiologia do FDA cita microbiota “normal”. O que é “normal”?
 PDA report 2214 recomenda que “environmental microorganisms or those isolated from sterility test positives”

sejam incluídos no teste de promoção de crescimento. Teste de esterilidade positivo é específico! Isolados
ambientais… nem tanto.

 No livro “Environmental Monitoring for Cleanrooms and Controlled Environments”, de 2016 de Anne Marie
Dixon diz que “representative isolates identified from environmental monitoring, personal monitoring, and
positive sterility test results” should be included in GPT.
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Escolha dos isolados – falta de orientação

Não há uma orientação clara para a escolha de
isolados ambientais para testes de promoção de
crescimento para meios de cultura usados para
análise de produtos estéries e não estéreis.

“Normal”, “Comum” “Representativo” e “Aleatório”
são palavras frequentemente utilizadas para
classificar esses isolados.

Eles se referem aos micro-organismos
predominantes de cada área?

Qual o maior risco: O organismo que eu
encontro na minha área uma vez por ano acima
da especificação ou aquele que aparece
frequentemente abaixo do meu limite?
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Como selecionar os isolados?

• Contaminantes de testes de esterilidade

• Contaminantes de Media Fill

• Contaminantes de produtos acabados / objetáveis

• Deve incluir os isolados frequentemente 
encontrados na sua planta, não importando se 
resultam em desvios ou não.
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Diferentes pontos de vista
Debate:
Nem todo microbiologista concorda em utilizar isolados ambientais em testes 
microbiológicos:

• Há um argumento de que isolados ambientais são melhores para desafiar os meios de
cultura e para estudos de validação / adequação do que organismos ATCC

• Outros dizem que uma vez que o isolado ambiental é mantido em meio de cultura, ele não
é mais um isolado ambiental e sim “cultivado” O organismo pode se adaptar ao meio de
cultura e se comportar de maneira diferente.

• O organismo já foi recuperado com o meio de cultura que vai ser testado para verificar a
sua recuperação;

• A maioria dos microbiologistas concorda no uso destes isolados para o teste de eficácia de
desinfetante, validações e teste de eficácia microbiana.
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Padronização dos isolados ambientais
Mais desafios!

• Padronização com não mais que 100 UFC ( USP <61>)
• Organismo “selvagem”: Como ele vai crescer/morrer? Impacto sobre o 
período de armazenamento. 
• Suspensão microbiana sempre à mão: 

 Subcultivo
 Recolher em 0.1% peptona ou 0.85% NaCl
 Diluição decimal seriada 
 Plaqueamento em superfície meio não seletivo
 Incubação
 Cálculo para determinar a diluição de uso 
 A suspensão inicial é armazenada sob refrigeração durante a padronização . 

A concentração da solução costuma variar de forma inesperada para isolados ambientais. 
(contagem < para alguns fungos filamentosos por agregação celular e > em casos de 
dissociação celular em alguns CGP).
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Depois da detecção, 
identificação é 

primordial!

É importante conhecer:

• Quais organismos estão presentes no 

ambiente de produção (área limpa);

• A eficácia da limpeza e do processo / 

agentes de sanitização sobre os seus 

contaminantes;

• A fonte da contaminação
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Caso da vida real
• Produto com presença de endotoxina.

• Kit bioquímico identificou o micro-
organismo como Kocuria spp.

• Sequenciamento genético identificou o
micro-organismo como Acinetobacter
nosocomialis.

• Cliente utilizou o organismo para teste
de desinfetante com a identificação
incorreta!

https://doi.org/10.4161/viru.19700

https://doi.org/10.4161/viru.19700
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Tipos de Identificação 
Microbiana
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Existem vários métodos de identificação 
microbiana, que se baseiam em diferentes 
componentes celulares.

Ao saber o que está em sua instalação, 
você pode projetar melhor os controles de 
contaminação e reduzir o risco para o seu 
produto.

Identificações Microbianas
Microbiologia Básica
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Métodos Bioquímicos

Estão disponíveis no mercado alguns kits como: RapID, MicroGen e API que
possuem uma série de provas bioquímicas compiladas em um único painel de
identificação padronizados para cada grupo de bactérias.

Portanto, para a utilização desses kits na identificação bacteriana, é necessário
conhecer o grupo de bactérias ao qual a amostra pertence, seja por meio de um
meio seletivo ou pela realização da coloração de Gram. Para a inoculação das
amostras nesses kits é necessário fazer uma suspensão bacteriana e distribuí-la de
maneira homogênea por todo o painel.

O período de incubação varia entre 4 a 72 horas dependendo do grupo de bactérias
e do fabricante do kit. Geralmente esses kits apresentam um número bem limitado
de espécies que podem ser identificadas.

A leitura dos resultados é feita visualmente, geralmente pela alteração da cor do
substrato ou presença de turvação.

Para esses sistemas a intepretação dos resultados gera uma sequência numérica
(algoritmo) que varia entre 7 a 10 dígitos que é comparado com um banco de dados
e resulta na identificação da espécie com um valor de confiança dado em
porcentagem.



17

Organismos diferentes têm taxas de crescimento 
diferentes.

Fase de 
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Fase estacionária Fase de declínio / morte
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Microbiologia Básica - Taxas de crescimento
Efeito no produto final
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Identificação Bioquímica
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Métodos Bioquímicos

O método automatizado de identificação de micro-organismos surgiu para aperfeiçoar a
identificação e diminuir a interferência e dependência do operador.

Os equipamentos utilizam até 64 provas bioquímicas para realizar a identificação dispostas em
um cartão. É um método dependente de cultura bacteriana, cada cartão abrange um grupo
diferentes de organismos, portanto, o crescimento em meio seletivo ou realização de coloração
de Gram ainda são necessários para a escolha do cartão.

A leitura das provas é feita de forma automatizada a cada X minutos pelo próprio equipamento.

O período de incubação pode variar de 2 a 18 horas dependendo do grupo de bactérias.
Base de dados restrita (cerca de 330 espécies).

Os sistemas podem ser operado com código de barras, o que gera rastreabilidade do processo.
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Identificação Bioquímica

• Organismos metabolicamente 
estressados/debilitados.

• Desde que bem executados, estes testes fornecem 
informações valiosas para a avaliação contínua do 
sistema produtivo, contudo, quando as 
circunstâncias exigem uma avaliação mais 
aprofundada ou para amostras críticas, a 
identificação do gênero, espécie ou cepa pode ser 
necessária.
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Análise das massas
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Princípio do método de Espectrometria de Massas por MALDI-TOF
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) – Time of flight (TOF)
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Métodos Proteômicos

Mais recentemente a tecnologia MALDI-TOF MC (Matrix assisted laser
desorption ionization time-of-flight) atraiu os microbiologistas pelo sua
identificação extremamente rápida e confiável.

Este método detecta e identifica proteínas ribossomais, em sua maioria, pela
determinação da sua carga e peso molecular individual e fragmentos específicos.

Para a identificação é necessária cultura fresa e viável, mas não são necessárias
outras informações, como coloração de Gram e crescimento em meio seletivo.
A primeira fase da metodologia é o esfregaço da amostra com uma matrix que

protona a amostra, irradiação de laser e ionização das moléculas. Essas
moléculas são aspiradas por vácuo no tubo de voo e ocorre a visualização desses
fragmentos no detector pelo tempo de voo da molécula ionizada. É gerado um
gráfico que é específico para cada espécie bacteriana e a comparação com o
banco de dados do instrumento fornece o resultado da amostra.

Realiza identificação de fungos filamentosos de forma confiável e robusta.
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01

03

04 02

PCR amplifica as sequências alvo e 
realiza o ciclo sequenciamento

Comparação do comprimento do 
fragmento com a nossa 
biblioteca de ID. 

DNA isolado de colônia 
única, pura

Análise e interpretação dos dados 
utilizando o método de referência 
semiautomático para maior 
precisão 

1 GATGAACGCT GGCGGCGTGC TTAACACATG CAAGTCGAAC GATGAAGCCC AGCTTGCTGG 

61 GTGGATTAGT GGCGAACGGG TGAGTAACAC GTGAGTAACC TGCCCTTAAC TCTGGGATAA 

121 GCCTGGGAAA CTGGTCTAAT ACCGGATAGG AGCGTCCACC GCATGGTGGG TGTTGGAAAG 

181 ATTTATCGGT TTTGGATGGA CTCGCGGCCT ATCAGCTTGT TGGTGAGGTA ATGGCTCACC 

241 AAGGCGACGA CGGGTAGCCG GCCTGAGAGG GTGACCGGCC ACACTGGGAC TGAGACACGG 

301 CCCAGACTCC TACGGGAGGC AGCAGTGGGG AATATTGCAC AATGGGCGCA AGCCTGATGC 

361 AGCGACGCCG CGTGAGGGAT GACGGCCTTT CGGGTTGTAA ACCTCTTTCA GTAGGGAAGA 

421 AGCGAAAGTG ACGGTACCTG CAGAAGAAGC ACCGGCTAAC TACGTGCCAG CAGCCGCGGT 

481 AATACGTAGG GTGCGAGCGT TATCCGGAAT TATTGGGCGT AAAGAGCTCG TAGGCGGTTT 

       

Genes 
Ribossomais
Bacterianos

Genes 
Ribossomais

Fúngicos

Seq Rxns
DNA Ext, 

PCR

Sequência bruta 
Eletroferograma

Sequência 
de dados

Identificação Genotípica
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Métodos Genotípicos

No caso de identificação bacteriana, o gene mais utilizado é o 16S rDNA e
a região ITS-2 para fungos, estando esses genes intimamente relacionados
com a classificação filogenética dos organismos.

Essa metodologia utiliza desoxinucleotídeos naturais (dNTPs) e
didesoxinucleotídeos (ddNTPs) terminadores de cadeia por conter um H+ no C3’
no lugar da OH-.

Esses nucleotídeos quando integrados em sequência evitam a incorporação
de outros nucleotídeos e a ação da polimerase é interrompida.

Os métodos mais difundidos utilizam sequenciadores com eletroforese
vertical em placa ou eletroforese capilar, onde os ddNTPs são marcados com
substâncias fluorescentes.
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Comparação dos métodos

POBRE
(ausente para FF)
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Biblioteca de Dados

UMA BOA BIBLIOTECA É ONDE VOCÊ 
PODE ENCONTRAR MILHARES DE 
LIVROS DIFERENTES, MESMO OS 
PUBLICADOS MAIS RECENTEMENTE

PESQUISÁVEL  – ORGANIZADA - ATUALIZADA
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BIBLIOTECA DE DADOS
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Fontes dos Isolados
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Fontes de Contaminação
Fontes mais comuns:

• Pessoal

• Ar / Ambiente

• Água

• Processo

• Matérias-primas

• Materiais de embalagem
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Uso dos isolados nos
testes microbiológicos
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Onde eles são 
utilizados?

• Teste de Saneante

• Promoção de crescimento

• Adequação / Validação de métodos rápidos ou 
compendiais.

• BOLOR NÃO É NOME!
Identificar fungo filamentoso é obrigatório.
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Métodos de preservação
de isolados
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Objetivos da manutenção de 
organismos

• Garantir a sobrevivência
• Preservar as características fenotípicas e 

genotípicas
• Manter a viabilidade

• Principais métodos:
 Repiques sucessivos;
 Cultura inclinada com cobertura de óleo;
 Manutenção em água;
 Manutenção em refrigeração
 Congelamento em nitrogênio líquido.
 Liofilização
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Recomendações
• Descrever em procedimento exatamente o 

que funciona para cada organismo.

• Identificar corretamente os isolados 
armazenados. Tratar como se fosse cepa 
ATCC.

• Descrever o que fazer em caso de perda da 
viabilidade do organismos.

• Não há um método universal para 
manutenção dos organismos;

• A escolha do método deve ser feita em função
da natureza do organismo e das vantagens e
desvantagem técnicas e econômicas de cada
método
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Número de passagens

• Por quê é importante minimizar o número de passagens/repiques/gerações

Reduzir a chance de contaminação

Reduzir / prevenir mudanças genéticas e mutações

Minimizar as variações fenotípicas

• Quantas passagens eu posso fazer?
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Número de 
passagens

USP <51> Antimicrobial Effectiveness Testing

“The viable microorganisms used in the 

testmust not be more than five passages 

removed from the original ATCC culture.”
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Subcultivo periódico

• Repiques periódicos
• Baixa taxa de crescimento
• Viabilidade mantida por semanas ou meses

• Uso de parafilm
• Fácil recuperação
• Desidratação do meio e acúmulo de metabólitos
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Preservação em água (método de Castellani)

• Armazenamento de organismos em água estéril ou salina estéril.

• Restrição: micro-organismos que tenham aderência ao ágar (fungos).

• Estocagem em condições ambiente ou geladeira.

• Reativação: Repique direto para o meio de cultura
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Parafina / óleo mineral

• Parafina líquida estéril é derramada sobre o slant/tubo  da cultura (1 cm aproximadamente)
• Temperatura ambiente. 

• Remover parte do crescimento sob o óleo com uma agulha de transferência, inocular um meio 
fresco, e ainda preservar a cultura original. 
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Repique em refrigeração 

Culturas puras podem ser armazenadas com sucesso a 0 ºC – 4 °C, seja em geladeiras ou em salas
frias. Este método é aplicado para curta duração (2 - 3 semanas para bactérias e 3 - 4 meses para
fungos) porque as atividades metabólicas dos micro-organismos são muito desaceleradas, mas não
paradas. Assim, seu crescimento continua lentamente, os nutrientes são utilizados e os resíduos são
liberados. Isso resulta na morte dos organismos depois de algum tempo.
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Congelamento comum

• Armazenar culturas bacterianas por longos períodos de tempo.
• Necessidade de uso de crioprotetores.
• Congelar a -20 ºC.
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TSB + Glicerol com miçangas
• Repique o organismo em ágar não seletivo por 18 – 24 horas

• Adicione uma alçada do crescimento puro ao tubo contendo TSB + 
Glicerol + miçangas

• Agite o frasco em vórtex para obter uma suspensão homogênea

• Aspire o sobrenadante

• Congele as miçangas à – 20ºC

• Para utilização: retire uma miçanga do vial e estrie-a sobre a 
superfície do meio de cultura ou inocule no caldo.

• Retorne o frasco assim que possível para o freezer. Não descongelar.
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Criopreservação 

• Congelamento em nitrogênio líquido a -196°C. 
• Processo rápido, previne dado celular pela 

formação de cristal de gelo. 

• Alta viabilidade celular e tempo de preservação 
superior à 30 anos
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Liofilização 

• A água e outros solventes são removidos do
organismo.

• Conteúdo final de água entre 2 – 3%.
• Atividades metabólicas celular interrompidas .

• Técnica mais utilizada pelos centros de coleção
de culturas.
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https://www.microbiologics.com/custom-services-
microbial-growth-and-preservation#bacteria-fungi

Liofilização 

https://www.microbiologics.com/custom-services-microbial-growth-and-preservation#bacteria-fungi
https://www.microbiologics.com/custom-services-microbial-growth-and-preservation#bacteria-fungi
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Armazenamento e recuperação de culturas 
liofilizadas

l

• Não armazene culturas em um freezer com um ciclo de descongelamento; isso vai expor as 
culturas a temperaturas mais altas

• Siga sempre as recomendações do seu fabricante

• Reative a cultura no meio recomendado pelo fornecedor (ATCC) ou no mesmo meio de 
crescimento utilizado antes do congelamento

• Incubar à temperatura e atmosfera ideal

•

•

•

•
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Comparativo – Técnicas de Preservação

Métodos de Preservação

Condição Temperatura Período Vantagens Desvantagens

Placas 4 ºC 4 – 6 semanas Simples de realizar Alto risco de mutação
Risco de contaminação
Manter 5 passagens, conforme 
compêndios

Freezer comum - 20 ºC 1 – 3 anos Média viabilidade Formação de cristais, diminui 
concentração
Risco de contaminação
Custo de manutenção do equipamento

Ultra freezer - 80 ºC 1 – 10 anos Baixo risco de mutação
Alta viabilidade

Custo do equipamento
Custo de manutenção do equipamento
Necessidade de gerador

Liofilização < 4 ºC 15 anos + Baixo risco de formação 
de cristal
Fácil armazenamento

Equipamento especializado
Trabalhoso
Processo terceirizado
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Finalizando
• O rastreamento e as análises de tendências de dados do 

Monitoramento Ambiental (MA) fornecem informações vitais 
sobre o estado de controle dentro da área de produção.

• Muitas empresas ainda realizam inserção manual de dados 
em planilhas ou sistema LIMS para rastrear e determinar a 
tendência de seus isolados do MA.

• Para facilitar a rastreabilidade e aprimorar a qualidade dos 
seus dados de ID microbiana, criamos uma ferramenta de 
Rastreamento e Análise de Tendências exclusivamente para 
clientes Accugenix®.

• Uma ferramenta de gerenciamento de dados segura e 
poderosa, que atende às normativas de Integridade de Dados, 
para tornar seu programa de Monitoramento Ambiental mais 
robusto e eficiente.
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Importância das Análises de Tendência
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Qualidade da Biblioteca
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Qualidade da Biblioteca
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Laboratório Accugenix - Charles River
Serviços oferecidos

+ + =
• Identificação de 

bactérias, leveduras e 
fungos filamentosos por 
Sequenc. Genético 
(método Sanger).

• Bactérias – Gene 16S 
rRNA

• Fungos – Região ITS2 
do DNA

AccuGENX-ID®
Rastreabilidade e 

Análises de Tendência

Identificação Genotípica

AccuGENX-ST®

Tipificação de cepas

• Comparação 
entre 
microrganismos 
da mesma 
espécie por 
sequenciamento 
MLST/SLST para 
saber se 
pertencem à 
mesma cepa.

AccuPRO-ID®

Identificação Proteômica

• Identificação de 
bactérias, leveduras e 
fungos filamentosos 
por MALDI-TOF

• Backup por 
Sequenciamento 
Genético

Integridade de Dados 

• Portal seguro com  
ferramentas e relatórios 
de gerenciamento de 
dados e análises de 
tendência

Identificação Genotípica

ProSeq®

+
• Diferenciação entre 

espécies muito 
próximas 
geneticamente (ex.     
B. cereus / B. 
cepacia) por genes 
que codificam 
proteínas específicas
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Benefícios da Identificação Microbiana com a Accugenix
A vantagem Accugenix!

Determine o 
serviço necessário 

com base na 
criticidade da 

amostra

Cobertura da 
biblioteca líder do 

setor com atualizações 
em tempo real

Confiabilidade - 98% 
dos relatórios 

entregues no prazo

Acesso à tecnologias 
modernas sem 

investimento de 
capital

Suporte Técnico 
Dedicado ao 

Cliente

Métodos simples de preparo 
de amostras e prazos de 
entrega flexíveis

Taxa de ID a nível de 
espécie > 90%

Rastreamento e análise de 
tendências aprimoradas para 
programas de monitoramento 
ambiental.

Capacidade de 
harmonização dos 
resultados de todas as 
plantas
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Accugenix em números

de pontualidade 
na entrega

98%

amostras são testadas 
por dia em nossos 

laboratórios

14,000+
espécies bacterianas e 
fúngicas incluídas em 

nossas bibliotecas próprias

90%
de espécies 
identificadas

2,000

> 540,000
amostras processadas 

no último ano 

> 82,000
amostras processadas 
com retorno no mesmo 

dia

Delaware, 
EUA

Ecully, França

Mumbai, 
Índia

Seoul, S. 
Coréia do Sul

Singapura

Dublin, Irlanda

Melbourne,
Austrália

Shanghai, 
China

São Paulo, 
Brasil

Kaarst, Alemanha
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Quer saber mais?
• Sequenciamento Genético com Accugenix: https://www.criver.com/pt-br/products-

services/qc-microbial-solutions/microbial-id-strain-typing/identification-
methods/accugenx-id?region=3701

•
• Identificação Microbiana por MALDI-TOF: https://www.criver.com/pt-br/products-

services/qc-microbial-solutions/microbial-id-strain-typing/identification-methods/accupro-
id?region=3701

• Identificação Microbiana utilizando os serviços Accugenix®: 
https://www.criver.com/resources/webinar-pi-ms-identificacao-microbiana-utilizando-os-
servicos-accugenixr

• Os Riscos Operacionais de uma Identificação Microbiana Incorreta: 
https://www.criver.com/resources/info-pi-ms-os-riscos-operacionais-de-uma-
identificacao-microbiana-incorreta

• Por que realizar Análises de Tendências dos dados de Monitoramento Ambiental? 
https://www.criver.com/resources/webinar-pi-ms-por-que-realizar-analises-de-tendencias-
dos-dados-de-monitoramento-ambiental

• Teste seu conhecimento em microbiologia: https://www.criver.com/resources/teste-seu-
conhecimento-em-microbiologia

https://www.criver.com/pt-br/products-services/qc-microbial-solutions/microbial-id-strain-typing/identification-methods/accugenx-id?region=3701
https://www.criver.com/pt-br/products-services/qc-microbial-solutions/microbial-id-strain-typing/identification-methods/accupro-id?region=3701
https://www.criver.com/resources/webinar-pi-ms-identificacao-microbiana-utilizando-os-servicos-accugenixr
https://www.criver.com/resources/info-pi-ms-os-riscos-operacionais-de-uma-identificacao-microbiana-incorreta
https://www.criver.com/resources/webinar-pi-ms-por-que-realizar-analises-de-tendencias-dos-dados-de-monitoramento-ambiental
https://www.criver.com/resources/teste-seu-conhecimento-em-microbiologia
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Dúvidas?



59

Entre em contato:
SAC@crl.com
www.criver.com/microbial

Camila Campos
Lab Manager
camila.campos@crl.com
(11) 99553-4117
www.criver.com/accugenix

Obrigada!
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