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RESUMO

As espécies do gênero Staphylococcus são ubíquas na natureza, podendo estar presentes como 
parte da microbiota de diferentes animais, bem como associadas a uma grande variedade de 
doenças infecciosas em seus hospedeiros. Em cães, elas são a principal causa de piodermites e 
otites, sendo Staphylococcus pseudintermedius a espécie mais isolada nesses casos. A 
emergência de Staphylococcus resistentes a fármacos em cães, como S. pseudintermedius 
resistentes a meticilina (MRSP), tem sido fonte de grande preocupação. A resistência, aliada à 
capacidade de virulência das espécies de estafilococos, é uma questão extremamente 
importante para a saúde animal. A formação de biofilme constitui-se como um importante 
fator de virulência das espécies do gênero e tem sido avaliada em espécies de origem humana. 
A capacidade de formação de biofilme pode estar associada a infecções crônicas e de difícil 
tratamento, e em estafilococos, está associada à presença do operon ica. O objetivo deste 
estudo foi investigar a resistência antimicrobiana e a formação de biofilme nas espécies S. 
pseudintermedius e S. schleiferi isoladas a partir de cães assintomáticos e com infecções 
tópicas. As coletas foram feitas no período de julho de 2016 a junho de 2017 nas cidades do 
Rio de Janeiro e Niterói. Em animais colonizados amostras foram colhidas com auxílio de 
swab estéril da cavidade nasal e do períneo. Em animais com piodermite foram coletadas das 
pústulas íntegras, e as dos animais com otite, da cavidade auricular. Os espécimes clínicos 
foram semeados em Ágar Manitol Salgado e incubados a 37ºC por 24h. A identificação das 
espécies foi realizada por espectrometria de massas do tipo MALDI-TOF MS. A formação de 
biofilme foi avaliada através de um ensaio espectrofotométrico quantitativo em placa de 
microtitulação. A avaliação do perfil de resistência foi feita através do método de disco-
difusão e 14 antimicrobianos foram testados, conforme as recomendações do CLSI. 15 
espécies diferentes foram isoladas de cães: S. pseudintermedius, S. schleiferi, S. aureus, S. 
sciuri, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. warneri S. cohnii, S. simulans, S. 
lugdunensis, S. xylosus, S. arlettae, S. nepalensis e S. saprophyticus. A mais isolada dos cães 
com infecções e colonizados foi S. pseudintermedius (53,2%), seguido de Staphylococcus 
schleiferi (25,9%). Foi observada uma diferença significativa (P=0.0467) entre as espécies 
mais isoladas de secreção dérmica (S. pseudintermedius) e secreção auricular (S. schleiferi). 
Antibióticos com as maiores taxas de resistência foram Penicilina (54,4%), Tetraciclina 
(39,8%) e Eritromicina (39,2%). Em amostras de S. pseudintermedius também foram 
Penicilina (83,3%), Tetraciclina (66,6%) e Eritromicina (62,9%). E em amostras de S. 
schleiferi foram Gentamicina, Tobramicina (19,5%) e Ciprofloxacina (12,2%). Foi encontrada 
uma porcentagem de MRS de 12,6% e de MRSP de 10,1%. A grande maioria das amostras 
(123/125) foi capaz de produzir biofilme sendo a maioria (81,6% ou 102/125) forte produtora 
de biofilme. Para a espécie S. pseudintermedius todas as amostras foram capazes de produzir 
biofilme: 84,5% (71/84) classificadas como fortes produtoras, 11,9% (10/84) moderadas 
produtoras e 3,5% (3/84) fracas produtoras. Em relação ao S. schleiferi, 75,6% (31/41) foram 
fortes produtoras de biofilme, 9,7% (4/41) foram moderadas produtoras de biofilme, 9,7% 
(4/41) fracas produtoras de biofilme e 5,0% (2/41) não foram capazes de produzir biofilme. 
Não foi observada diferença significativa (P=1.000) em relação à formação de biofilme entre 
amostras de MRSP e MSSP. Em conclusão, observou-se neste estudo um panorama das 
espécies isoladas de cães com infecções e colonizados, porcentagens consideráveis de 
resistência aos antimicrobianos, uma prevalência relevante de cepas de MRS, e que a grande 
maioria das amostras foi capaz de produzir biofilme, muitas de maneira forte ou moderada. 
Estes achados foram relevantes, principalmente quando se trata de amostras de colonização, 
uma vez que a espécies de estafilococos possuem potencial zoonótico.

Palavras-chave: Staphylococcus, resistência antimicrobiana, biofilme
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ABSTRACT

Species of the genus Staphylococcus are ubiquitous in nature and may be present as part of 
the microbiota of different animals, as well as associated with a wide variety of infectious 
diseases in their hosts. In dogs, they are the main cause of pyoderma and otitis, with 
Staphylococcus pseudintermedius being the most isolated species in these cases. The 
emergence of drug-resistant Staphylococcus in dogs, such as methicillin-resistant S. 
pseudintermedius (MRSP), has been a source of great concern. Resistance, combined with the 
virulence of staphylococcus species, is an extremely important issue for animal health. 
Biofilm formation is an important factor of virulence of the species of the genus and has been 
evaluated in species of human origin. The capacity of biofilm formation may be associated 
with chronic infections and difficult to treat, and in staphylococci, it is associated with the 
presence of the ica operon. The objective of this study was to investigate the antimicrobial 
resistance and biofilm formation in S. pseudintermedius and S. schleiferi species isolated from 
asymptomatic dogs and with topical infections. Samples were collected from July 2016 to 
June 2017 in the cities of Rio de Janeiro and Niterói. In colonized animals samples were 
collected with the aid of sterile swab from the nasal cavity and perineum. In animals with 
pyoderma were collected from the intact pustules, and those from animals with otitis, from the 
auricular cavity. The clinical specimens were seeded in Salted Mannitol Agar and incubated 
at 37° C for 24h. The species identification was performed by MALDI-TOF MS type mass 
spectrometry. Biofilm formation was assessed by quantitative spectrophotometric assay on a 
microtiter plate. The resistance profile evaluation was done using the disc-diffusion method 
and 14 antimicrobials were tested, as recommended by CLSI. 15 different species were 
isolated from dogs: S. pseudintermedius, S. schleiferi, S. aureus, S. sciuri, S. epidermidis, S. 
haemolyticus, S. hominis, S. warneri S. cohnii, S. simulans, S. lugdunensis , S. xylosus, S. 
arlettae, S. nepalensis and S. saprophyticus. The most isolated species of dogs with infections 
and colonized was S. pseudintermedius (53.2%), followed by Staphylococcus schleiferi 
(25.9%). A significant difference (P = 0.0467) was observed among the most isolated species 
from dermal secretion (S. pseudintermedius) and auricular secretion (S. schleiferi). Antibiotics 
with the highest resistance rates were Penicillin (54.4%), Tetracycline (39.8%) and 
Erythromycin (39.2%). From samples of S. pseudintermedius were also Penicillin (83.3%), 
Tetracycline (66.6%) and Erythromycin (62.9%). And from samples of S. schleiferi were 
Gentamicin, Tobramycin (19.5%) and Ciprofloxacin (12.2%). A percentage of 12.6% of MRS 
and 10.1% of MRSP were found. The majority of the samples (123/125) were capable to 
produce biofilm, with the majority (81.6% or 102/125) being strong biofilm producers. For 
the species S. pseudintermedius all the samples were able to produce biofilm: 84.5% (71/84) 
classified as strong producers, 11.9% (10/84) moderate producers and 3.5% (3/84) weak 
producers. Regarding S. schleiferi, 75.6% (31/41) were strong biofilm producers, 9.7% (4/41) 
were moderate biofilm producers, 9.7% (4/41) were poor biofilm producers and 5.0% (2/41) 
were not able to produce biofilm. No significant difference (P = 1,000) was observed in 
relation to the biofilm formation between MRSP and MSSP samples. In conclusion, we 
observed a panorama of the isolated species of dogs with infections and colonized, 
considerable percentages of antimicrobial resistance, a relevant prevalence of MRS strains, 
and that most of the samples were able to produce biofilm, many of them in a strong or 
moderate manner. These findings were relevant, especially when it comes to colonization 
samples, since staphylococci species have zoonotic potential.

Key-words: Staphylococcus, antimicrobial resistance, biofilm
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1. INTRODUÇÃO

No gênero Staphylococcus estão incluídas várias espécies que compõem a microbiota 

de mamíferos e aves, podendo ser encontrados na pele e em mucosas. Destas, algumas 

apresentam destaque dentro da medicina veterinária pelo seu potencial em causar diversas 

doenças infecciosas, tais como: piodermites, otites, infecções de sítios cirúrgicos, infecções 

urinárias, entre outras. Staphylococcus pseudintermedius, por exemplo, é a espécie dentro do 

gênero mais associada a casos de piodermite em cães, e a bactéria que é mais isolada da 

microbiota de cães (BANNOEHR & GUARDABASSI, 2012). Staphylococcus schleiferi 

também é outro patógeno importante na medicina veterinária, geralmente encontrada 

causando otites em cães (DAVIS et al., 2013).

Um fator de grande preocupação na medicina veterinária tem sido a crescente 

emergência de cepas com elevadas taxas de resistência aos antimicrobianos (PERRETEN et 

al, 2010). Principalmente cepas resistentes à meticilina (MRS), que geralmente são 

resistentes, também, a uma ampla gama de antimicrobianos. Isso representa um desafio para o 

tratamento. Além disso, cepas de MRS podem ser encontradas colonizando cães, sem 

manifestações de sintomas clínicos, fato que acende o alerta para o potencial zoonótico que 

estas cepas podem ter, considerando que os cães são animais de companhia muito próximos 

dos seres humanos. Ainda, estas cepas representam fontes para a troca de genes de resistência 

entre as espécies do gênero. Portanto, o acompanhamento da ocorrência de cepas resistentes 

isoladas de animais é importante, e se faz necessário, uma vez que além de representar um 

problema na medicina veterinária, também podem representar um risco para a saúde humana.

Uma característica marcante das espécies do gênero Staphylococcus são os seus 

fatores de virulência. Dentre eles, destaca-se a formação de biofilme: uma comunidade de 

bactérias associadas a uma matriz autoproduzida (HALL-STOODLEY et al., 2004). A 

formação de biofilme por parte de espécies patogênicas é um fator preocupante, pois leva a 

quadros infecciosos de difícil tratamento, devido à proteção que o biofilme confere contra os 

antimicrobianos. Ainda, leva a quadros de reinfecções constantes. O biofilme e os complexos 

mecanismos que levam à sua formação e regulação ainda são muito pouco estudados, 

principalmente em espécies relacionadas a animais. 

Portanto, estudos que busquem avaliar a formação de biofilme em espécies de 

estafilococos associadas a animais, bem como fazer um monitoramento do perfil de 

resistência dessas amostras são importantes e necessários.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. GÊNERO Staphylococcus spp

Estafilococos (Gênero Staphylococcus), pertencentes à família Staphylococcaceae, são 

cocos Gram-positivos que medem de 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, arranjados em grupos, 

imóveis, não-esporulados, e produtores da enzima catalase. Salvo poucas exceções 

(Staphylococcus saccharolyticus e Staphylococcus aureus subsp. anaerobius) são organismos 

anaeróbios facultativos (MURRAY et al., 2007). Suas colônias são grandes, opacas e 

cremosas, com coloração que pode variar de branco a amarelo dourado (KONEMAN et al., 

2001). Até o presente momento foram descritas 52 espécies e 28 subespécies para o gênero 

(http://www.bacterio.net/staphylococcus.html - data de acesso: 01/03/18).

O gênero Staphylococcus foi primeiramente descrito em 1880 por Alexandre Ogston 

de um caso de abscesso cirúrgico (SANTOS et al 2007 ; CORREAL et al, 2013). Seus 

membros estão amplamente distribuídos na natureza, e são geralmente encontrados na 

microbiota (conjunto de microrganismos associados a tecidos de plantas ou animais) de 

mamíferos e aves (KLOOS, 1990), podendo ser isolados da pele, mucosas, trato respiratório 

superior sem necessariamente estarem causando nenhum processo infeccioso. Apesar de 

serem organismos comensais podem causar uma grande diversidade de infecções em animais, 

com alta incidência ao redor do mundo ( SANTOS et al, 2007).

Os membros do gênero Staphylococcus podem ser separados em dois grandes grupos 

com base na sua capacidade de produzirem a enzima coagulase: estafilococos coagulase 

positivos (ECP) e estafilococos coagulase negativos (ECN). Algumas espécies, como 

Staphylococcus aureus e S. pseudintermedius, produzem esta enzima, e outras, como 

Staphylococcus epidermidis e S. schleiferi subespécie schleiferi, não a produzem (MURRAY 

et al., 2007). Em relação aos ECN, na década 1980, acreditava-se que não eram espécies 

patogênicas. Porém, hoje, sabe-se que também são capazes de causar uma grande variedade 

de infecções, principalmente infecções relacionadas à assistência à saúde – IRAS (BECKER 

et al., 2014). As espécies de ECN também estão associadas a infecções tópicas em cães, 

como, por exemplo, otite e piodermite (DAVIS et al., 2013). As espécies de ECP são as mais 

frequentemente encontradas em infecções humanas (TONG et al., 2015) e veterinárias 

(PENNA et al., 2009; PENNA et al., 2010), sendo de grande importância clínica. Dentre as 

espécies de estafilococos, S. aureus é um dos principais patógenos humanos enquanto S. 

pseudintermedius é um agente prevalente em infecções caninas, sendo ambas ECP.
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S. pseudintermedius é uma espécie bacteriana que faz parte da microbiota normal de 

cães e gatos (GHARSA et al., 2013). Normalmente é encontrada na pele e nas mucosas, em 

locais como as narinas, boca e períneo, de cães e gatos saudáveis (COX et al., 1985). A 

espécie representa cerca de 90% das amostras de estafilococos isoladas de cães (BANNOEHR 

& GUARDABASSI, 2012). S. pseudintermedius foi descrito primeiramente em 2005 

(DEVRIESE et al., 2005), e faz parte do grupo conhecido como Staphylococcus Intermedius 

Group (SIG), formado por três espécies bacterianas: Staphylococcus intermedius, S. 

pseudintermedius, e Staphylococcus delphini (S. delphini grupo A e S. delphini grupo B). S. 

intermedius, primeiramente descrito em 1976 (HAJEK, 1976), era considerado a principal 

causa de infecções de pele em cães. Posteriormente, com os estudos moleculares, observou-se 

que na verdade, S. pseudintermedius era a espécie bacteriana mais isolada, e não S. 

intermedius, como se acreditava. Como a diferenciação fenotípica entre os membros do SIG é 

muito difícil, convencionou-se identificar amostras isoladas de cães como sendo S. 

pseudintermedius, uma vez que as outras espécies do grupo SIG estão geralmente ausentes 

neste animal (DEVRIESE et al., 2009; GHARSA et al., 2013). Uma correta identificação e 

diferenciação das espécies só é possível através de testes moleculares, como a Reação em 

Cadeira da Polimerase (PCR multiplex) para o gene da termonuclease (gene nuc) (SASAKI et 

al., 2010).

Apesar de S. pseudintermedius fazer parte da microbiota de cães, também podem ser 

patógenos oportunistas, causando infecções como piodermite e otite. A piodermite bacteriana 

é uma doença de pele caracterizada pelo aparecimento de lesões cutâneas variadas, como 

pápulas e pústulas (RAVENS et al., 2014). Bactérias do gênero Staphylococcus, 

principalmente, S. pseudintermedius, são as principais causas de piodermite em cães, porém 

alguns fungos (Microsporum spp, Epidermophytum spp, Tricophytum spp) também podem ser 

causadores dessa condição. Porém, a piodermite causada por S. pseudintermedius parece ser 

uma condição muito mais comum em cães do que em outras espécies de mamíferos 

(BLOOM, 2013). A otite é uma doença que se caracteriza pela inflamação do epitélio do 

conduto auditivo, e pode ter uma variedade de agentes causadores como bacilos gram 

negativos não fermentadores e algumas espécies de fungos.

S. aureus é o patógeno humano que mais se destaca dentre os estafilococos, e também 

tem mostrado grande importância como patógeno em animais. Assim como outras espécies do 

gênero, é um microrganismo encontrado na pele e mucosa, sendo a nasofaringe seu principal 

reservatório (RODRIGUES et al., 2012). A espécie tem a capacidade de causar uma 

diversidade de infecções e manifestações clínicas em humanos, como por exemplo, infecções 
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de pele e tecidos moles, endocardites, meningites, infecção urinária, síndrome do choque 

tóxico, intoxicação alimentar, entre outras (TONG et al., 2015). Apesar de sua importância 

como patógeno na medicina humana, estudos já demonstraram seu isolamento em cães 

(HANSELMAN et al, 2009). S. aureus não é uma espécie geralmente associada ao hospedeiro 

canino, entretanto pode estar associada à transmissão interespecífica devido à proximidade 

entre humanos e cães (HANSELMAN et al., 2009).

Outro estafilococo de importância na medicina veterinária é a espécie coagulase 

variável S. schleiferi. Esta espécie é dividida em duas subespécies: S. schleiferi subsp. 

coagulans, que apresenta resultado positivo para o teste da coagulase em tubo, e S. schleiferi 

subsp schleiferi, que apresenta resultado negativo (CAIN et al., 2011). S. schleiferi subpsp. 

schleiferi foi primeiramente descrito em 1988, isolado de espécimes clínicos humanos, e em 

1990 foi identificada a subespécie S. schleiferi subsp. coagulans de um isolado de otite canina 

(IGIMI ET AL. 1990).

S. schleiferi está associado com infecções de pele e principalmente otite em cães, o 

que demonstra sua importância na clínica médica veterinária (CAIN ET AL., 2011). Esta 

espécie também já foi isolada de cães saudáveis (DAVIS et al., 2013; MAY et al., 2012) de 

diversos sítios como: pele, ouvido e mucosa nasal. Porém, a espécie é menos isolada em cães 

com ausência de sinais clínicos (DAVIS et al., 2013). Apesar de estar associado ao hospedeiro 

canino, já foi isolado causando infecções em seres humanos, como infecções de sítio 

cirúrgico, infecções em implantes e endocardites (CELARD et al, 1997; LEUNG et al 1999). 

Além disso, S. schleiferi possui alguns fatores de virulência, que também são encontrados em 

outras espécies do gênero como: beta-hemolisina, lipases e esterases (KLUYTMANS et al, 

1998).

2.2. IDENTIFICAÇÃO DE Staphylococcus spp.

O processo de identificação das espécies pertencentes ao gênero Staphylococcus, até o 

advento da biologia molecular, era baseado em características fenotípicas, como a observação 

das características coloniais e a realização de provas bioquímicas. Ao todo, são utilizados 

mais de 20 testes para a identificação das diferentes espécies de estafilococos. Dentre elas 

estão a prova da catalase, a prova da coagulase, a prova da DNAse, testes de resistência a 

novobiocina e polimixina, entre outras (MURRAY et al., 2007). As inúmeras provas 

bioquímicas tornam o processo de identificação muito laborioso e oneroso, além de poder 
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aumentar as possibilidades de erro ao longo da realização dos testes. Além disso, algumas 

espécies não podem ser facilmente separadas apenas pelas provas bioquímicas.

Com o advento das metodologias baseadas na biologia molecular, estas passaram a ser 

utilizadas para a identificação das espécies, e diversas técnicas moleculares foram 

desenvolvidas. Em 2009, Bannoehr e colaboradores desenvolveram um PCR-RFLP (Técnica 

do Polimorfismo de Tamanho de Fragmento de Restrição) baseado em um sítio de restrição 

único no gene pta (fosfato acetil transferase). Esta técnica é capaz de separar S. 

pseudintermedius das outras espécies do SIG. Outro PCR-RFLP baseado no 16SrDNA 

também foi desenvolvido, mas para a identificação de outro ECP, o S. schleiferi subsp. 

coagulans (JOUSSON et al, 2007). Ainda, foi desenvolvido, com a função de separar todas as 

espécies do SIG, outra PCR-RFLP, desta vez baseada no gene da Taql, que codifica uma 

endonuclease de restrição, de uma sequência parcialmente conservada do gene da catalase 

(kat) (BLAIOTTA et al, 2010).

Em 2010, Sasaki e colaboradores (SASAKI et al., 2010) desenvolveram uma PCR-

Multiplex para a identificação de algumas espécies de estafilococos coagulase positivos. Esta 

técnica da PCR tem como alvo o gene da termonuclease (nuc). Este gene codifica uma 

nuclease termoestável. Os fragmentos amplificados possuem um tamanho molecular diferente 

para cada espécie permitindo assim a sua identificação dentro do gênero. Esta técnica 

possibilitou a correta identificação de espécies de ECP, e também uma correta separação entre 

as três espécies do SIG. Esta PCR possui uma alta sensibilidade (99,8%) e alta especificidade 

(em torno de 100%) na rotina de identificação de espécies de ECP importantes na medicina 

veterinária.

Além de técnicas da biologia molecular, foram desenvolvidos aparelhos com a 

capacidade de identificar espécies bacterianas, e até mesmo seu perfil de resistência, como é o 

caso do Vitek (Biomerieux) e do MALDI-TOF MS. Esta última tecnologia começou a ser 

desenvolvida ainda na década de 1980, sendo baseado no uso da espectrometria de massas 

para gerar um perfil de espectros referentes à massa em função da carga (m/z) de proteínas 

específicas, gerando a identificação do microrganismo. Esta foi uma ideia inovadora por 

possibilitar a identificação de forma rápida e eficiente, diminuindo os custos de identificação 

por amostra dos laboratórios (PATEL, 2015). O MALDI-TOF MS funciona com base na 

análise do perfil de proteínas do microrganismo Através da emissão de um laser que carrega 

positivamente as proteínas da amostra, as quais são atraídas para um campo elétrico é gerado 

um gráfico com o perfil de proteínas, permitindo a posterior comparação com um banco de 
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dados. Ao final de cada análise é fornecido um intervalo de confiança (score) para as 

identificações (PATEL, 2015).

O MALDI-TOF MS é amplamente utilizado e tem se mostrado uma boa ferramenta 

para identificação de bactérias Gram positivas e negativas, micobactérias e fungos; tanto em 

laboratórios clínicos, quanto em pesquisa (PATEL, 2015). Porém, como toda técnica, possui 

suas limitações. Como suas identificações são dependentes de um banco de dados pré-

montado, ele pode não ser ideal para a identificação de bactérias pouco conhecidas ou 

estudadas. Além disso, ele ainda possui falhas na identificação de algumas espécies, como por 

exemplo, as do grupo dos Staphylococcus intermedius (SILVA et al., 2015).

2.3. RESISTÊNCIA AOS BETALACTÂMICOS

As espécies de Staphylococcus representam um problema de saúde pública devido ao 

aparecimento de cepas multiresistentes (WALTHER et al., 2016). Este fator torna o 

tratamento da infecção bacteriana mais difícil e limitado, sendo especialmente preocupante na 

medicina veterinária, em que as opções de antibióticos usados na rotina clínica são menores. 

Neste cenário, a emergência de cepas resistentes acaba sendo um agravante para a situação 

(PERRETEN et al., 2010).

O problema da resistência em estafilococos surgiu junto com a implantação da 

antibioticoterapia, ainda na década de 1930, com a descoberta da sulfanilamida por Gerhardt 

Domagk. Ao final da década já haviam sido identificados as primeiras amostras resistentes 

(BRUMFITT & MILLER, 1989). Na década de 1940, a penicilina foi introduzida no 

mercado, e começou a ser utilizada para o tratamento de infecções. Porém, seu uso contínuo e 

indiscriminado levou a uma seleção dos isolados resistentes (BRUMFITT & MILLER, 1989).

O principal mecanismo de resistência contra a penicilina, identificado na época, era a 

produção de enzimas conhecidas como β-lactamases (BRUMFITT & MILLER, 1989). Estas 

enzimas agem clivando o anel β-lactâmico destes antimicrobianos o que leva a sua inativação. 

Porém, logo foram desenvolvidas outras drogas que solucionaram este problema. Devido ao 

uso indiscriminado da penicilina ela se tornou um antibiótico pouco efetivo para o tratamento 

de infecções estafilocócicas, devido as altas taxas de resistência (RODRIGUES et al., 2012).

Em 1960, as penicilinas semi-sintéticas (meticilina e oxacilina) foram desenvolvidas. 

Estas drogas eram uma alternativa ao uso da penicilina, uma vez que não eram inativadas pela 

ação das β-lactamases. Contudo, apenas um ano após o início da sua utilização terapêutica, 

isolados resistentes começaram a aparecer (JEVONS, 1961). Convencionou-se então, chamar 
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estas espécies de estafilococos pela sigla MRS, do inglês – Methicillin Resistant 

Staphylococcus – ou, estafilococos resistentes à meticilina.

A resistência aos betalactâmicos em cepas de MRS ocorre devido à presença do gene 

mecA que codifica uma proteína ligante da penicilina, do inglês - Penicilin Binding Protein – 

PBP - de forma alterada. Em amostras susceptíveis, a PBP se liga de maneira forte aos β-

lactâmicos e esta ligação acaba sendo letal para a célula, uma vez que esta proteína possui 

grande importância no processo de formação da parede celular, e é essencial para o seu 

crescimento e desenvolvimento (CHAMBERS, 1997). Em amostras resistentes, a forma 

alterada da PBP – conhecida como PBP2’ ou PBP2A – se liga de maneira fraca aos β-

lactâmicos. Desta forma, o processo de formação da parede celular não é interrompido, e a 

célula bacteriana continua viva (CHAMBERS, 1997).

O gene mecA é altamente conservado entre algumas espécies do gênero 

Staphylococcus (MATSUHASHI, et al., 1986), e está contido em um elemento genético 

móvel conhecido como Cassete Cromossômico Estafilocócico, do inglês - Staphylococcal 

Chromosome Cassette mec – SCCmec. O elemento SCCmec é altamente diversificado em sua 

organização estrutural. Até o momento, foram descritos 11 tipos diferentes de cassetes 

cromossômicos (http://www.sccmec.org/Pages/SCC_TypesEN.html (data de acesso: 

21/11/2017).

Em 2007, foi identificado no sudeste da Inglaterra, Reino Unido, uma cepa de S. 

aureus, isolada de mastite bovina, que era fenotipicamente resistente a meticilina, porém, não 

carreava o gene mecA (PATERSON et al.,2014). Posteriormente se descobriu que esta cepa 

carreava um gene homólogo ao gene mecA, que foi denominado, em 2011, como mecC 

(GARCÍA-ÁLVAREZ et al., 2011), Desde então este gene análogo foi identificado em 

diversos países da Europa como Grã-Bretanha (HARRISON et al., 2014), Espanha (ARIZA-

MIGUEL et al., 2014) Áustria (KERSCHNER et al., 2015) Dinamarca (ERIKSSON et al., 

2013), França (BARRAUD et al., 2013) entre outros.

Entre as cepas de MRS, os Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA) são 

aquelas mais estudadas dentro do gênero (CATRY et al., 2010). Inicialmente, elas foram 

identificadas em ambiente hospitalar e associadas a infecções relacionadas a assistência em 

saúde (IRAS), causando geralmente infecções graves de difícil tratamento, devido ao fato de 

serem resistentes a um grande espectro de antibióticos, e não apenas aos β-lactâmicos. Fatores 

como a hospitalização prolongada, imunocomprometimento, queimaduras, cirurgias e 

tratamento prolongado com antibióticos são considerados fatores de risco para o 

desenvolvimento de infecções por MRSA (CATRY et al., 2010).
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Os próprios profissionais da saúde representam uma possível fonte de infecção para 

seus pacientes, assim como as próprias dependências do hospital, roupas e equipamentos 

(BREVE et al., 2015). Um estudo realizado em São Paulo, Brasil (OZTOPRAK et al., 2006), 

por exemplo, mostrou o isolamento de MRSA em 52% dos profissionais da área de saúde. A 

prevalência desta cepa em hospitais ao redor do mundo é variada. No Brasil, pesquisas 

apontaram que, das infecções estafilocócicas ocorridas dentro de hospitais, cerca de 70% a 

100% eram causadas por MRSA (ALMEIDA et al., 2007).

A partir da década de 1990 as cepas resistentes deixaram de ser um problema 

exclusivo do ambiente hospitalar, e passaram a ser identificadas em indivíduos saudáveis na 

comunidade, que não haviam tido nenhum contato prévio com instituições de saúde. Portanto, 

convencionou-se fazer uma distinção entre as cepas de MRSA de acordo com o seu local de 

origem. As cepas que tinham origem no ambiente hospitalar foram denominadas de Hospital - 

Acquired – Methicillin Resistant Staphylococcus aureus - HA-MRSA, enquanto aquelas que 

tinham sua origem na comunidade foram chamadas Comunity - Acquired – Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus - CA-MRSA (CAMARGO et al., 2013).

Em geral, existem diferenças entre os HA-MRSA e os CA-MRSA embora elas já não 

sejam tão marcantes atualmente. Enquanto os HA-MRSA são cepas resistentes a uma grande 

gama de antimicrobianos, os CA-MRSA por outro lado, são susceptíveis à grande maioria 

deles. O grande problema do CA-MRSA é que estas cepas costumam ser mais virulentas 

devido à presença de uma leucocidina específica denominada Panthon-Valentine Leukocidin 

– PVL (BRITO et al., 2015). A PVL causa lise de neutrófilos e induz a inflamação, e está 

mais presente em CA-MRSA do que nas HA-MRSA (LACEY et al., 2016).

Nos últimos 10 anos, a emergência de amostras de estafilococos resistentes têm sido 

um problema, também, para a medicina veterinária (LEHNER et al., 2014). Casos de 

Staphylococcus pseudintermedius resistentes à meticilina (Meticillin Resistant Staphylococcus 

pseudintermedius – MRSP) começaram a ser identificados e se espalharam rapidamente ao 

redor do mundo (ONUMA et al., 2011). Isso representa um desafio devido às opções de 

tratamento limitadas (PERRETEN et al., 2010), e um risco devido ao seu potencial de 

transferência zoonótica, podendo causar infecções entre humanos, o que constitui um 

problema de saúde pública (KANG et al., 2014; PERRETEN et al., 2010).

Além da resistência aos β-lactâmicos, os MRSP geralmente também apresentam 

resistência a outros antibióticos. Podem colonizar animais saudáveis, ou acometidos com 

infecções tópicas, além de pessoas que trabalham em contato direto com animais como 

veterinários, por exemplo. O uso prolongado de terapia antimicrobiana, intervenções 
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cirúrgicas e infecções crônicas são fatores de risco para a infecção por MRSP (LEHNER et 

al., 2014; PERRETEN et al., 2010).

A primeira cepa de MRSP fenotipicamente resistente foi identificada na França em 

meados dos anos 80 (PELLERIN et al., 1998). Porém, uma cepa mecA positiva só foi 

identificada em 1999, nos Estados Unidos, em um isolado de piodermite canina (GORTEL et 

al., 1999;MOODLEY et al., 2014).A incidência de cepas de MRSP é variável ao redor do 

mundo. Há estudos que apontam para níveis baixos (1% de MRSP) (GÓMEZ-SANZ et al., 

2011), enquanto outros identificam índices altos (em torno de 76%) (ONUMA et al., 2011). 

No Brasil, um estudo também identificou uma alta incidência de cepas de S. pseudintermedius 

resistentes (PENNA et al., 2009).

Em relação à distribuição clonal das cepas de MRSP, um estudo internacional 

realizado na Europa e na América do Norte em 2010 (PERRETEN et al., 2010) verificou que 

os clones em circulação mais encontrados foram o ST71 e o ST68. Outro estudo realizado 

posteriormente na Espanha também identificou o clone ST71 como o predominante 

(GÓMEZ-SANZ et al., 2011). Apesar de alguns países já terem relatado altos índices de cepas 

de MRSP, pesquisas apontam que o nível de resistência não cresceu muito nos últimos anos. 

Contudo, é recomendada uma vigilância constante destes índices e prudência no uso de 

antimicrobianos na medicina veterinária (MOODLEY et al., 2014).

Apesar de menos comum, a resistência a antimicrobianos já foi estudada, também, 

para a espécie S. schleiferi. Algumas pesquisas encontram altos níveis de resistência para esta 

espécie, como um estudo realizado na Pensilvânia, Estados Unidos. Este estudo identificou 

129 (de 225) amostras de S. schleiferi resistentes à meticilina. Embora seja um número alto de 

amostras resistentes, os pesquisadores verificaram que, pelo menos 50% dessas amostras, 

eram susceptíveis aos antibióticos não β-lactâmicos (CAIN et al.,2011).

Outro estudo, realizado em Pisa, na Itália, por outro lado, encontrou uma baixa 

quantidade de amostras de S. schleiferi isolados de cães, apenas oito, de 194. Porém, estas 

oito amostras foram resistentes a meticilina (VANNI et al., 2009). Ainda, outro estudo se 

dedicou a investigar a resistência a fluoroquinolonas em amostras de S. schleiferi. Os 

pesquisadores encontraram que quatro, das 10 amostras de S. schleiferi foram susceptíveis a 

todas as fluoroquinolonas (INTORRE et al., 2007).

Amostras de S. schleiferi resistentes à meticilina também já foram encontradas 

causando infecções em seres humanos, o que mostra o potencial zoonótico que esta espécie 

pode ter, embora seja um evento raro. Foi publicado um estudo de caso em que médicos 

detectaram um S. schleiferi subsp. coagulans causando infecção em um homem de 66 anos 
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com carcinoma hepático (SWE et al., 2016). Estudos anteriores revelaram que infecções por 

S. schleiferi em humanos são mais comuns em homens e imunosuprimidos (HÉRNANDEZ et 

al., 2001).
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2.4. BIOFILME EM Staphylococcus

Os biofilmes podem ser definidos como populações de microrganismos concentradas 

em uma superfície e envolvidas por uma matriz polimérica extracelular, que pode conter 

diversas substâncias como polissacarídeos, proteínas e DNA (HALL-STOODLEY et al., 

2004). As evidências de formação de biofilmes datam de 3.2 a 3.4 bilhões de anos atrás, nos 

procariotos ancestrais indicando que esta é uma característica que já estava presente (HALL-

STOODLEY et al., 2004). Os biofilmes garantem a homeostase, facilitam a comunicação 

entre as células via Quorum sensing, por exemplo, a adesão, facilitam a troca gênica, e 

conferem proteção aos estresses do ambiente exógeno como a falta de nutrientes, ou o 

tratamento com antibióticos (WOLSKA et al., 2016).

O processo de formação de biofilme inclui diferentes etapas como: a adesão das 

bactérias a uma determinada superfície, sua ligação com esta superfície através da expressão 

de adesinas, desenvolvimento de microcolonias e a maturação da arquitetura do biofilme 

(DONLAN, 2001). Os biofilmes podem estar dispostos de duas formas diferentes: retos, ou 

seja, espalhados em uma superfície, ou aglomerados em um formato de “cogumelos”. Apesar 

de se encontrarem aderidos a superfícies os biofilmes podem se soltar e se dispersar, 

colonizando outros nichos (PAHARIK & HORSWILL, 2016).

O processo que dá origem aos biofilmes é complexo, e inclui uma combinação de 

fatores ambientais e genéticos (WOLSKA et al., 2016). Por exemplo, sinais ambientais como 

a depleção de nutrientes disponíveis, ou fatores estressantes à célula bacteriana podem 

desencadear a formação do biofilme (HALL-STOODLEY et al., 2004). Porém, sua formação 

não seria possível sem a expressão de um conjunto de genes. As células bacterianas possuem 

elementos específicos que estão relacionados com a regulação e o desenvolvimento dos 

biofilmes (WOLSKA et al., 2016).

Os biofilmes podem ser considerados como fatores de virulência das espécies do 

gênero Staphylococcus. Isto porque contribuem para quadros infecciosos recorrentes e de 

difícil tratamento, principalmente em indivíduos internados em hospitais. Esta comunidade 

bacteriana é capaz de se aderir a cateteres e outros dispositivos médicos, tornando-se uma 

fonte permanente para re-infecções (HALL-STOODLEY et al., 2004).

Apesar da sua importância na clínica, humana e veterinária, para algumas espécies do 

gênero ainda são poucos os estudos que se dedicam ao entendimento da formação de 

biofilmes. Atualmente, o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos na sua formação 
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praticamente se restringem a estudos com duas espécies principais dentro do gênero: S. 

aureus e S. epidermidis (PAHARIK & HORSWILL, 2016).

Os biofilmes formados por S. aureus são geralmente lisos, e não em formato de 

“cogumelo” (devido à falta de motilidade do gênero), constituídos de ácido teicóico e 

proteínas estafilocócicas e do hospedeiro. O DNA extracelular (eDNA) também é um 

componente importante na sua formação. Porém, a molécula geralmente associada com a 

formação de biofilme em estafilococos, em especial S. aureus, e que se caracteriza como uma 

das mais importantes é o Polissacarídeo de Adesão Intracelular (Polysaccharide Intercellular 

Adhesin – PIA) (WOLSKA et al., 2016).

O PIA é codificado por um conjunto de genes que fazem parte do operon ica. Sua 

presença está intimamente relacionada com a capacidade de formação de biofilme nas 

espécies do gênero. O operon ica é constituído de cinco genes icaA, icaD, icaB, icaC e icaR. 

Cada um dos genes, individualmente, ou em conjunto, contribui para a formação do 

polissacarídeo de adesão (ARCIOLA et al., 2005). O gene icaA por exemplo, codifica a 

enzima N-acetilglicosamina transferase. Esta enzima é responsável por sintetizar o polímero 

N-acetilglicosamina, constituinte do PIA. O gene icaD atua em conjuno com o icaA, 

aumentando a atividade da enzima codificada por este. A expressão conjunta do gene icaC 

com os genes A e D permite a formação de cadeias de N-acetilglicosamina mais longas. O 

gene icaB é o menos conhecido, mas acredita-se que ele codifica uma deacetilase que remove 

grupamentos de acetila, fazendo com que o polímero N-acetilglicosamina fique carregado 

positivamente. O gene icaR regula a expressão dos genes do operon (ARCIOLA et al., 2005).

Apesar de sua importância, a formação de biofilme também é possível independente 

da formação do PIA. Este pode ser substituído, por exemplo, pela Proteína Associada ao 

Biofilme (Biofilm Associated Protein – bap), que promove a adesão célula-célula. Outros 

componentes também já foram apontados como importantes para a formação do biofilme, 

como o DNA extracelular, que quando liberado no início do processo também promove a 

junção das células (MANN et al 2009). Ainda, uma família de toxinas, as modulinas, também 

possuem seu papel em uma das etapas da formação de biofilme, contribuindo para a dispersão 

do biofilme formado, o que possibilita a colonização de outros nichos.

A formação de biofilme em S. aureus é determinada por fatores ambientais e 

genéticos. Dentre os fatores genéticos o Quorum Sensing se destaca como um importante 

componente na regulação da formação do biofilme, em especial o sistema regulador de genes 

acessórios (Agr System). O sistema Agr estimula a produção de fatores de virulência e ao 

mesmo tempo inibe a expressão de proteínas de superfície, o que dificulta a adesão celular e, 
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consequentemente, a formação do biofilme. O Quorum Sensing também estimula a produção 

de peptidases e nucleases, contribuindo para que o biofilme se desfaça (WOLSKA et al., 

2016).Ainda, outro fator relacionado à formação de biofilme em S. aureus é o SarA – 

“Regulador Acessório Estafilocócico”. A transcrição deste elemento é muito maior em 

biofilmes do que em bactérias planctônicas (BEENKEN et al., 2003). Seus produtos são 

capazes de inibir as nucleases e proteases, prevenindo assim a degradação da estrutura do 

biofilme.

Em relação à espécie S. epidermidis, a principal molécula envolvida na formação do 

biofilme é o PIA e, consequentemente, o operon ica (FILHO et al., 2015). Porém, existe 

formação de biofilme PIA independente, baseado em outras moléculas que são bem menos 

estudadas. Algumas proteínas como a Proteína Associada à Acumulação (Aap), a Proteína 

Homóloga a Bap (Bhp) e a Proteína Ligante de Matriz Extracelular, já foram associadas à 

formação de biofilmes nesta espécie (ROHDE et al., 2005; TORMO et al., 2005; 

CHRISTNER et al., 2010).

Apesar de o processo de formação de biofilme e os mecanismos genéticos regulatórios 

deste processo já terem sido descritos e elucidados para estas espécies do gênero, existem 

outras espécies de importância clínica, especialmente na medicina veterinária, para as quais 

estes mecanismos ainda não foram completamente desvendados, como é o caso de S. 

pseudintermedius. Os genes relacionados à formação de biofilme nesta espécie ainda não 

foram completamente caracterizados (SINGH et al., 2013).Como em estafilococos um 

importante componente da constituição do biofilme é o PIA, codificado pelo operon ica, 

(HAN et al., 2015), acredita-se que a expressão dos genes do operon ica está relacionada à 

formação do biofilme em S. pseudintermedius assim como ocorre com S. epidermidis 

(PROIETTI et al., 2015).

Porém, existem poucos estudos que tratam sobre a capacidade de formação de 

biofilme de S. pseudintermedius, e desta relação entre os genes do operon ica e a formação de 

biofilme; os que existem, algumas vezes, trazem resultados contraditórios. Algumas pesquisas 

não encontraram uma relação significativa entre a expressão dos genes ica e a formação de 

biofilme (HAN et al., 2015; SINGH et al., 2013). Contudo, outro estudo verificou que a 

expressão dos genes ica era muito maior no biofilme do que em bactérias planctônicas 

(MORRISON et al., 2015).

Outra espécie de importância veterinária para a qual praticamente não existem estudos 

sobre a formação de biofilme é S. schleiferi. Um estudo, realizado no Egito, para avaliação da 

formação de biofilme em estafilococos provenientes de carne bovina encontrou quatro 
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amostras de S. schleiferi subsp coagulans, das quais duas foram formadoras de biofilme 

(OSMAN et al., 2016). Porém, nada se sabe sobre as bases genéticas associadas a formação 

do biofilme nesta espécie, se o operon ica possui papel crucial nesta formação, ou se outras 

proteínas como a Aap, a Bap ou a Bhp estão envolvidas neste processo.

As espécies de estafilococos são de grande importância clínica na medicina humana e 

veterinária, sendo capazes de causar uma grande variedade de infecções, além de possuírem 

potencial zoonótico. Em relação às espécies associadas a animais, ainda são poucos os estudos 

que se ocupam em estudar os fatores de virulência, em especial o biofilme. Estudos que se 

proponham a estudar fatores de virulência e o perfil de resistência de espécies associadas a 

animais são importantes e cada vez mais necessários. Portanto, este estudo se mostra relevante 

para um melhor entendimento da formação de biofilme nestas espécies e também para fazer 

uma avaliação geral dos níveis de resistência aos antimicrobianos.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

O presente estudo pretende caracterizar as amostras das espécies Staphylococcus 

pseudintermedius e Staphylococcus schleiferi isoladas de cães colonizados e de cães 

acometidos por infecções tópicas (piodermite e otite) quanto à sua capacidade de formação de 

biofilme, e quanto ao seu perfil de resistência.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Descrever a distribuição de espécies de estafilococos isolados de cães colonizados 

(fossas nasais e períneo) e de cães acometidos por infecções tópicas (piodermite e 

otite).

2. Determinar o perfil de resistência aos antimicrobianos de espécies de estafilococos 

isolados de cães colonizados e acometidos por infecções tópicas.

3. Caracterizar as amostras de estafilococos mais prevalentes (Staphylococcus 

pseudintermedius e Staphylococcus schleiferi), fenotipicamente, quanto a sua 

formação de biofilme.
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4. METODOLOGIA

4.1. ANIMAIS INCLUÍDOS NO ESTUDO

Animais Acometidos por Infecções Tópicas: os animais acometidos por infecções tópicas 

foram selecionados de duas clínicas veterinárias localizadas nos bairros de Laranjeiras e 

Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Os critérios utilizados para inclusão no estudo foram a 

apresentação de sinais característicos de piodermite ou otite nos animais atendidos. O 

diagnóstico clínico destas enfermidades foi realizado pelos médicos veterinários destas duas 

clínicas, responsáveis pelos atendimentos. O período de coleta foi de julho de 2016 a março 

de 2017. A coleta foi realizada em um total de 99 cães, de acordo com os critérios 

estabelecidos para o estudo.

Animais Colonizados: para este estudo foram selecionados, aleatoriamente, animais oriundos 

de diferentes residências, localizadas em diversos bairros das cidades do Rio de Janeiro e 

Niterói. Todos os animais se apresentavam assintomáticos no momento das coletas. O período 

de coleta foi de julho de 2016 a junho de 2017. A coleta foi realizada em um total de 35 cães 

que foram incluídos nesta categoria. Não houve distinção de raça, sexo ou idade para a 

inclusão dos animais no estudo. Foi coletado material apenas de um animal por residência

Este estudo possui aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais, projeto de número 776 

(Anexo 1).

4.2. COLETA, PROCESSAMENTO DO MATERIAL E ISOLAMENTO

Todas as amostras dos animais acometidos por infecções tópicas foram coletadas dos 

sítios de processo infeccioso (no caso de piodermite) e do canal auricular (no caso de otite). E, 

dos animais colonizados, as amostras foram coletadas do períneo e das fossas nasais, por 

serem os locais em que geralmente as espécies de estafilococos são mais isoladas.

Os swabs foram inicialmente semeados no meio Agar Manitol Salgado (KASVI, 

Itália) e incubados a 37ºC por 24 h a 48h em atmosfera aeróbia. Após a incubação, três 

unidades formadoras de colônia - UFCs (fermentadoras e não fermentadoras de manitol) de 

cada amostra foram então selecionadas para a realização da coloração de Gram e da prova da 

catalase. Para a realização da coloração de Gram, uma colônia foi colocada em uma lâmina 

contendo uma gota de salina. A lâmina foi então corada com cristal violeta (um minuto), 

seguido de lugol (um minuto). A lâmina foi então lavada com álcool 70% e água, e 
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novamente corada com fucsina (30 segundos). A lâmina foi então observada em microscópio 

ótico (lente objetiva 100x) com auxílio de óleo de imersão. Para a realização da prova da 

catalase uma gota de peróxido de hidrogênio (H2O2) foi colocada em uma lâmina, e uma 

colônia foi colocada em contado com esta gota. A produção de bolhas (liberação de O2) foi 

considerado um resultado positivo e a não produção um resultado negativo.

Aquelas colônias que se revelaram cocos Gram positivos, catalase positivas, foram 

transferidas para criotubos individuais, contendo caldo Brain Heart Infusion (BHI, KASVI, 

Itália). O caldo inoculado foi então incubado a 37 ºC por 24 h em atmosfera aeróbia. Após o 

período de crescimento foram adicionados 200µl de glicerol 50% ao caldo, e as amostras 

foram congeladas a – 20º C para estoque e uso posterior.

Quando não foi possível obter colônias isoladas diretamente do Agar Manitol Salgado 

(KASVI, Itália), as amostras foram repicadas para um meio rico, o Agar BHI (KASVI, Itália), 

e incubadas a 37 ºC por 24 h em atmosfera aeróbia na tentativa de se obter colônias isoladas. 

A partir daí o mesmo processamento descrito acima foi realizado.

4.3. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES

4.3.1. Identificação por Espectrofotometria de Massas (MALDI-TOF MS)

A identificação das espécies foi feita por meio da Espectrofotometria de Massas – 

MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight) (Biotyper-

Bruker), no Laboratório de Investigação em Microbiologia Médica (LIMM) no Instituto de 

Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para o isolamento e 

identificação de espécie, as amostras foram descongeladas e semeadas em Agar BHI (KASVI, 

Itália). As colônias isoladas foram então transferidas, em duplicata, com o auxílio de um 

palito, para a placa de identificação do MALDI-TOF. Posteriormente, foi adicionado a cada 

amostra 1µl de ácido fórmico 70% e a placa foi deixada em bancada para secar. Após a 

secagem, 1µl de matriz (Ácido αciano 4 - hidroxicinâmico) foi adicionado a cada poço e a 

placa foi inserida no aparelho para leitura. Os critérios dos valores de identificação utilizados 

foram os recomendados pelo fabricante, sendo utilizada a pontuação ≥ 2.000 para a 

identificação ao nível de espécies. Este score é dado pelo programa Biotyper da Bruker 

(versão 3.1) pela comparação entre os espectros do banco de dados do equipamento e o 

espectro obtido da análise da amostra variando de 0,0 a 3,0, sendo que de 0,0 a 1,699 não 

apresenta identificação confiável, de 1,7 a 1,999 representa provável identificação do gênero, 

de 2,0 a 2,299 representa confirmação do gênero e provável identificação da espécie e de 2,3 a 
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3,0 representa alta probabilidade de identificação da espécie. A calibração do aparelho é feita 

com uma amostra padronizada de Escherichia coli DH5a e os espectros de massa seguem os 

seguintes parâmetros: frequência de laser 20 Hz; voltagem das fontes iônicas 1 e 2, 20 kV e 

18,6 kV respectivamente; faixa de massa molecular 2.000 a 20.000 Da

Os isolados que não conseguiram produzir um valor (score) maior ou igual a 2.0 

foram submetidos a um processo de extração de peptídeos para uma nova identificação. Para a 

extração, duas a três colônias foram dissolvidas em 300 µl de água high performance liquid 

chromatography – HPLC e a suspensão foi agitada no vórtex por alguns segundos. 

Posteriormente, foram adicionados 900µl de etanol PA. A suspensão foi então centrifugada a 

13.000 rpm por 5 minutos, o sobrenadante foi descartado, e o sedimento formado foi seco à 

temperatura ambiente (TA). Após a secagem, o sedimento foi então suspenso com 50µl de 

Ácido Fórmico a 70% e 50 µl de Acetonitrila PA, e a suspensão foi novamente centrifugada a 

13.000 rpm, por três minutos. Após o ciclo, 2 µl do sobrenadante foram usados para a análise, 

também em duplicata. Após a secagem, 1 µl de matriz (Ácido α ciano 4 - hidroxicinâmico) foi 

adicionada a cada poço e a placa foi inserida no aparelho para leitura.

Somente amostras identificadas como do gênero Staphylococcus foram utilizadas no 

presente estudo. No caso das amostras obtidas de animais portadores, quando amostras 

idênticas de estafilococos foram obtidas dos dois sítios analisados (mesma espécie e perfil de 

resistência aos antimicrobianos), somente uma amostra foi considerada para o estudo.

4.3.2. Identificação de espécies do SIG pelo gene que codifica a termonuclease(nuc)

4.3.2.1. Obtenção de DNA

O protocolo utilizado para a obtenção de DNA foi o da lise térmica, conforme descrito 

por Pacheco e colaboradores (1997), com modificações. A partir de colônias isoladas de um 

crescimento bacteriano em Agar Triptona de Soja – TSA (KASVI, Itália), foi preparada uma 

suspensão em 1,5ml de tampão TE (pH 8,0), ajustada a uma turvação equivalente ao grau 6,0 

da escala McFarland (18 x 108 UFCs). Um volume de 580μl da suspensão original foi 

centrifugado à 13.000 rpm por 2 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi 

descartado e 200μl de tampão TE foram adicionados ao sedimento. Essa nova suspensão foi, 

então, submetida à fervura por 10 minutos e em seguida novamente centrifugada a 13.000 

rpm por 2 minutos. O sobrenadante resultante foi então reservado para ser utilizado como 

fonte de DNA nas reações de amplificação.
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4.3.2.2. PCR-Multiplex 

As amostras identificadas como pertencentes SIG foram também submetidas a um 

PCR multiplex para o gene nuc, conforme descrito por Sasaki e colaboradores (2010). Esta 

etapa foi realizada uma vez que o MALDI-TOF MS não consegue diferenciar adequadamente 

as espécies dentro deste grupo.

Os iniciadores desenhados para a reação de PCR-Multiplex do gene nuc, bem como os 

tamanhos de produtos esperados, estão especificados na Tabela 1. Todos os reagentes 

utilizados na reação foram provenientes do Kit de PCR da Promega Gotaq2 A mistura da 

reação consistiu em 4µl do DNA extraído, em um volume total de reação de 25µl, compostos 

de 2U (0,4µl) da Taq polimerase, 1µl de cada iniciador (10pmol), 0,2mM (0,5µl) de dNTPs, 

1,5mM (1,5µl) de MgCl2, o tampão (1X) (5µl) e 9,6µl de água para completar o volume final 

da reação. A amplificação foi realizada em um termociclador (Applied Biosystems, 

California, EUA) e consistiu de uma etapa de desnaturação inicial de 95ºC por dois minutos, 

seguido por 30 ciclos a 95º C por 30 segundos, 56º C por 35 segundos e 72º C por um minuto, 

e uma etapa de extensão final de um ciclo a 72º C por dois minutos. Amostras clínicas 

previamente identificada como pertencentes a espécie Staphylococcus pseudintermedius 

foram utilizadas como controle positivo.

A visualização dos produtos da reação foi realizada por meio de eletroforese em gel de 

agarose a 2% (Kasvi, Itália) em tampão TBE 0,5X (0,05 nM de Tris, 1,25 mM de EDTA e 

0,05 M de ácido bórico). Foi utilizado um marcador de tamanho molecular de 1kb 

(Invitrogen). O produto da amplificação foi visualizado sob luz ultravioleta após o produto da 

PCR ter sido corado com GelRed (Thermo Scientific).

Tabela 1: Iniciadores e fragmentos esperados para a PCR do gene nuc

ESPÉCIE INICIADORES (5’ – 3’) Fragmento (pb)

Staphylococcus intermedius F: CATGTCATATTATTG CGAATGA 430 pbR: AGGACCATCACCATT GACATATTGA AACC

Staphylococcus pseudintermedius F: TRGGCAGTAGGATT CGTTAA 926 pbR: CTTTTGTGCTYCMTT TTGG

Staphylococcus delphini grupo A F: TGAAGGCATATTGTA GAACAA 661 pbR: CGRTACTTTTCGTTA GGTCG

Staphylococcus delphini grupo B F: GGAAGRTTCGTTTTT CCTAGAC 1135 pbR: TATGCGATTCAAGAA CTGA

4.4. TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS

As amostras bacterianas foram analisadas quanto à resistência antimicrobiana pelo 

método de disco-difusão, seguindo as recomendações do Clinical and Laboratory Standards 
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Institute (CLSI), inclusive para amostras de animais (CLSI-VET, 2013; CLSI, 2017). As 

amostras obtidas por meio do crescimento em Agar BHI (KASVI, Itália) (item 4.2) foram 

suspendidas em solução salina estéril (0,85%) com o objetivo de atingir um grau de turvação 

de 0,5 da escala McFarland (1,5 x 108 UFCs). Posteriormente, com o auxílio de um swab 

estéril, a suspensão bacteriana foi semeada no meio Agar Müller-Hinton (KASVI, Itália), de 

modo a obter um crescimento confluente. Os discos de antimicrobianos foram então 

depositados com o auxílio de uma pinça. As placas foram incubadas a 37ºC por 24h, em 

atmosfera aeróbia. Os agentes antimicrobianos testados foram: cefoxitina (30 µg), 

ciprofloxacina (5 µg), clindamicina (2 µg), doxiciclina (30 µg), enrofloxacina (5 µg), 

eritromicina (15 µg), gentamicina (10µg), nitrofurantoína (300 µg), oxacilina (1 µg), 

penicilina G (10 UI), rifampicina (30 µg), sulfametoxazol/trimetoprim (23,75µg/1,25µg), 

tetraciclina (30 µg) e tobramicina (10µg). Uma cepa de S. aureus (ATCC25923) foi utilizada 

como controle positivo do teste, conforme recomendações do CLSI. As amostras resistentes a 

três ou mais classes de antimicrobianos foram definidas como multiresistentes (LOEFFLER 

et al., 2007; PENNA et al., 2010). Os discos de oxacilina foram utilizados para detectar a 

resistência a meticilina nas amostras pertencentes ao SIG, e o disco de Cefoxitina para as 

outras espécies de estafilococos conforme as recomendações do CLSI 2017.

4.5. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME

A formação de biofilme foi avaliada através de um ensaio quantitativo em placa de 

microtitulação espectrofotométrico, conforme descrito por Stepanovic e colaboradores (2007), 

com modificações. Colônias isoladas (item 4.2) foram suspensas em 2,0 ml de salina estéril, 

até atingir uma turvação de 0,5 da escala McFarland (1,5 x 108 UFCs). Um volume de 60 µl 

desta suspensão bacteriana em salina foi então transferido a um microtubo contendo 540 µl de 

Caldo Triptona de Soja (KASVI) suplementado com glicose (1%). Posteriormente, 200 µl do 

Caldo Triptona de Soja inoculado com a suspensão bacteriana foram dispensados em uma 

placa de 96 poços, em triplicata. A placa foi então incubada a 37º C por 24 horas, sem 

movimentação, para permitir a formação do biofilme. Após o período de incubação, a 

suspensão bacteriana foi descartada e a placa foi cuidadosamente lavada com salina 

tamponada com fosfato estéril (PBS) (para eliminar as células planctônicas), mantendo a 

integridade do biofilme. O biofilme formado foi então fixado por calor (60ºC por 1 hora), e 

corado com 150 µl de fucsina a 0,1% durante 15 minutos, e seco a temperatura ambiente. 

Posteriormente, o corante foi re-solubilizado com solução de etanol 95%, para a medição, a 
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492 nm, da densidade óptica (DO) de cada poço. Os isolados foram classificados como forte, 

moderados ou fracos produtores de biofilme, de acordo com sua OD492. Os critérios de 

interpretação estão explicados no quadro 1. Três poços contendo apenas 200 µl de Caldo 

Triptona de Soja suplementado com glicose (1%) foram utilizados como controle negativo, e 

uma cepa de Staphylococcus epidermidis (ATCC 35984) sabidamente forte produtora de 

biofilme foi utilizada como controle positivo.

Quadro 1: Interpretação dos resultados de capacidade de formação de biofilme conforme descrito por 
Stepanovic e colaboradores (2007).

4 × ODC < OD492 Forte

2 × ODc< OD492 ≤ 4 × ODc Moderado

ODc< OD492 ≤ 2 × ODc Fraco 

OD492 ≤ ODc Não produtor
ODC = Densidade Óptica de cutoff: valor que corresponde à média OD492 dos poços do controle negativo 
+ [3 × desvio padrão do controle negativo]; OD492 = Densidade Óptica a 492 nm: valor da medição

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad, e a metodologia 

utilizada foi o Teste Exato de Fisher bicaudal. Valores de P ≤ 0,005 foram considerados 

estatisticamente significativos.
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5. RESULTADOS

5.1. DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES

Um total de 171 swabs foram obtidos de134 cães, sendo 70 swabs de cães colonizados 

(35 cães) e 101 swabs (68 de cães com piodermite e 31 de cães com otite) de 99 cães 

acometidos por infecções tópicas. Destes, foram isoladas 158 amostras pertencentes ao gênero 

Staphylococcus. Em relação à diversidade, foram isoladas 15 espécies diferentes, sendo que a 

espécie mais frequente foi S. pseudintermedius, representando 53,2% (84/158) das amostras, 

e, em seguida, S. schleiferi representando 25,9% (41/158). Ainda, outras espécies de 

estafilococos encontradas foram: S. aureus (4,5% ou 7/158), S. sciuri, S. epidermidis e S. 

haemolyticus (2,5% ou 4/158), S. hominis e S. warneri (1,9% ou 3/158) e S. cohnii (1,3% ou 

2/158). As demais espécies de estafilococos encontradas como, S. lugdunensis, S. simulans, S. 

xylosus, S. arlettae, S. nepalensis e S. saprophyticus representaram menos de 1% dos isolados 

(0,6% ou 1/158), respectivamente (Gráfico 1). As amostras da espécie S. pseudintermedius 

foram confirmadas pela metodologia de PCR

Gráfico 1: Panorama geral das espécies de estafilococos isoladas de cães colonizados e acometidos 
por infecções tópicas.
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Distribuição de espécies isoladas de cães 

Levando em consideração somente os animais (99 cães) acometidos por infecções 

tópicas (amostras IT), foram obtidas 101 amostras de estafilococos em cultura pura (uma 

amostra não obteve crescimento de estafilococo). A espécie mais frequente foi S. 

pseudintermedius, representando 53,5% (54/101) dos isolados. Em seguida a espécie mais 
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encontrada foi S. schleiferi com 36,6% (37/101) dos isolados. Outras espécies de estafilococos 

encontradas foram: S. aureus (4% ou 4/101), S. sciuri (2% ou 2/101), S. haemolyticus, S. 

cohnii, S lugdunensis e S. simulans (1% ou 1/101 cada). A espécie S. pseudintermedius foi 

isolada de 54,5% (54/99) dos cães acometidos por infecções tópicas. (Tabela 2)

Houve ainda uma diferença entre as amostras provenientes de secreção dérmica (SD) e 

aquelas provenientes de secreção auricular (SA), em relação à espécie mais isolada. Entre as 

68 amostras de SD pertencentes ao gênero Staphylococcus (uma amostra de SD foi 

pertencente a outro gênero), a espécie prevalente foi S. pseudintermedius, representando 

60,3% (41/68) dos isolados, seguida da espécie S. schleiferi com um total de 29,4% (20/68) 

dos isolados. Já entre as amostras de SA a espécie prevalente foi S. schleiferi representando 

um total de 51,5% (17/33) das espécies, seguida de S. pseudintermedius representando 39,4% 

(13/33) das espécies. Sendo assim, a espécie S. schleiferi apresentou uma frequência 

significativamente maior (P=0.0467) em amostras clínicas de otite. (Tabela 2)

Dos animais classificados como portadores foram obtidos um total de 59 amostras, 

sendo 57 de estafilococos. Destas 59 amostras, 52,5% (31/59) foram isoladas de fossas nasais, 

e 47,4% (28/59) de períneo A espécie mais frequente também foi S. pseudintermedius, 

representando 52,6% (30/57) das amostras. Outras espécies de Staphylococcus também foram 

encontradas, porém, em menor quantidade. Estas outras espécies foram: S. schleiferi e S. 

epidermidis (7% ou 4/57, respectivamente), S. aureus, S. warneri, S. haemolyticus e S. 

hominis (5,3% ou 3/57 respectivamente), S. sciuri (3,5% ou 2/57), S. arlettae, S. cohnii, S. 

saprophyticus, S. xylosus e S. nepalensis (1,7% ou 1/57, respectivamente). A espécie S. 

pseudintermedius foi isolada de 74,2% (26/35) dos cães colonizados. Das 30 amostras de S. 

pseudintermedius isoladas de cães, 51,4% (18/35) foram encontradas colonizando o períneo, e 

34,2% (12/35) foram encontradas colonizando as fossas nasais. (Tabela 2)
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Tabela 2: Distribuição de espécies de estafilococos isolados de cães com infecções tópicas (99 cães) e 
colonizados (35 cães) nos anos de 2016-17

Espécie SD (n) SA(n) Amostras IT (n) Amostras P (n) Total (n)
S. pseudintermedius 41/68 13/33 54/101 30/57 84/158
S. schleiferi 20/68 17/33 37/101 4/57 41/158
S. aureus 3/68 1/33 4/101 3/57 7/158
S. sciuri 2/68 0/33 2/101 2/57 4/158
S. epidermidis 0/68 0/33 0/101 4/57 4/158
S. haemolyticus 0/68 1/33 1/101 3/57 4/158
S. warneri 0/68 0/33 0/101 3/57 3/158
S. hominis 0/68 0/33 0/101 3/57 3/158
S. cohnii 1/68 0/33 1/101 1/57 2/158
S. lugdunensis 0/68 1/33 1/101 0/57 1/158
S. simulans 1/68 0/33 1/101 0/57 1/158
S. xylosus 0/68 0/33 0/101 1/57 1/158
S. arlettae 0/68 0/33 0/101 1/57 1/158
S. nepalensis 0/68 0/33 0/101 1/57 1/158
S. saprophyticus 0/68 0/33 0/101 1/57 1/158
Total de Amostras 68 33 101 57 158

IT: Infecção Tópica SD: Secreção Dérmica; SA: Secreção Auricular; P: Portadores

5.2. PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS DE Staphylococcus spp.

Todas as 158 amostras de estafilococos foram submetidas ao teste de susceptibilidade 

aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão. Observou-se, comparando os dois grupos 

de amostras, que não houve diferença estatisticamente significativa (P=0.0633) em relação à 

quantidade de amostras multiresistentes (resistentes a três ou mais classes de antimicrobianos 

testados) entre os dois grupos estudados. Apesar disso, foi observado que entre as amostras de 

IT, o número de amostras resistentes a oito ou mais antimicrobianos foi maior (P=0.0471), 

quando comparado com as amostras PA. Os antimicrobianos que apresentaram uma maior 

taxa de resistência foram Penicilina (54,4% ou 86/158), Tetraciclina (39,8% ou 63/158) e 

Eritromicina (39,2% ou 62/158). E, os que apresentaram uma menor taxa de resistência 

foram: Doxiciclina (7,6% ou 12/158), Nitrofurantoína (3,1% ou 5/158) e Rifampicina (1,8% 

ou 3/158) (Tabela 3).



35

Tabela 3: Porcentagem de amostras de estafilococos resistentes aos antimicrobianos testados que 
foram isoladas de cães com infecções tópicas e colonizados nos anos de 2016-17.

Antibiótico Amostras IT (%) Amostras P (%) Total (%)
OXA 17,0% 5,2% 12,6%
PEN 57,4% 49,1% 54,4%
ENO 39,6% 17,5% 31,6%
CIP 37,6% 17,5% 30,3%
ERI 42,5% 33,3% 39,2%
CLI 36,6% 17,5% 29,7%
TET 40,6% 38,6% 39,8%
DOX 3,96% 14,0% 7,6%
GEN 30,7% 12,2% 24,0%
TOB 29,7% 14,0% 24,0%
SUT 37,6% 28,0% 34,1%
RIF 1,0% 1,7% 1,8%
NIT 1,0% 8,7% 3,1%

Total de Amostras 101 57 158

OXA: Oxacilina; PEN: Penicilina: ENO: Enrofloxacina; CIP: Ciprofloxacina: ERI: Eritromicina; CLI: 
Clindamicina; TET: Tetraciclina; DOX: Doxiciclina; GEN: Gentamicina; TOB: Tobramicina; SUT: 
Sulfametoxazol/trimetoprim; RIF: Rifampicina; NIT: Nitrofurantoína; IT: Infecção Tópica; P: 
Portadores

Levando em consideração as amostras de infecção tópica, observou-se que os 

antibióticos que tiveram as maiores porcentagens de resistência também foram Penicilina 

(57,4% ou 58/101), Eritromicina (42,5% ou 43/101) e Tetraciclina (40,6% ou 41/101). E 

aqueles com as menores porcentagens de resistência também foram Doxiciclina (3,9% ou 

4/101), Rifampicina (1% ou 1/101) e Nitrofurantoína (nenhuma amostra resistente). Das 101 

amostras provenientes de infecções tópicas, 33 foram resistentes a até três dos 

antimicrobianos testados, 24 amostras foram resistentes a entre quatro e sete antimicrobianos, 

e 22 foram resistentes a oito ou mais antibióticos testados (Tabela 3). Ainda, 22 amostras não 

se mostraram resistentes a nenhum dos 14 antimicrobianos testados.

Entre as amostras de cães colonizados (amostras PA) foi observado o mesmo padrão 

encontrado em casos de infecções. Os antimicrobianos que apresentaram as maiores taxas de 

resistência foram Penicilina (49,1% ou 28/57), Tetraciclina (38,5% ou 22/58) e Eritromicina 

(33,3% ou 19/58). Já entre os antimicrobianos com menores porcentagens de resistência 

houve uma pequena diferença em relação às amostras de infecção. Os antimicrobianos que 

apresentaram as menores taxas de resistência foram Nitrofurantoína (8,7% ou 5/57), Oxacilina 

(5,2% ou 3/57) e Rifampicina (1,7% ou 1/57). Das 57 amostras PA, a grande maioria dos 

isolados (24 amostras) foi resistente a até três dos antibióticos testados, 10 apresentaram 

resistência entre quatro e sete antimicrobianos, e apenas oito foram resistentes a oito ou mais 
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dos antimicrobianos testados. Ainda, 15 amostras não foram resistentes a nenhum dos 14 

antibióticos testados.

5.3. PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS DE S. pseudintermedius E 
S. schleiferi

Entre as amostras da espécie S. pseudintermedius, observou-se que 26 amostras 

(30,9%) de um total de 84 foram resistentes a oito ou mais dos antimicrobianos testados. Os 

antibióticos para os quais S. pseudintermedius apresentou as maiores taxas de resistência 

foram: Penicilina (72,6% ou 61/84), Tetraciclina (61,9% ou 52/84) e 

Sulfametoxazol/trimetoprim (58,3% ou 46/84). Já os antibióticos para os quais S. 

pseudintermedius apresentou as menores taxas de resistência foram Doxicilina (9,5% ou 

8/84), Rifampicina e Nitrofurantoína (3,5% ou 3/84 para ambos). Apenas 11 amostras de S. 

pseudintermedius não apresentaram resistência a nenhum dos antimicrobianos testados. O 

gráfico 2 apresenta as porcentagens de resistência de S. pseudintermedius aos antimicrobianos 

testados.

Os resultados de porcentagem de resistência são de certa forma, similares quando se 

compara os níveis de resistência de uma maneira geral, com aqueles dentro dos grupos de 

amostras (IT e PA). Apenas algumas poucas diferenças podem ser notadas. Por exemplo, 

levando em consideração apenas as amostras de S. pseudintermedius provenientes de 

infecções, observa-se o mesmo padrão se repetindo, os antibióticos com as maiores taxas de 

resistência permanecem sendo a Penicilina (83,3% ou 45/54), a Tetraciclina (66,6% ou 36/54) 

e a Eritromicina (62,9% ou 34/54). E aqueles com as menores taxas de resistência continuam 

sendo a Doxiciclina (5,5% ou 3/54), a Rifampicina (3,7% ou 2/54) e a Nitrofurantoína 

(nenhuma amostra resistente). Entre as amostras de infecção tópica, cinco amostras não 

apresentaram resistência a nenhum dos antimicrobianos testados.

Já com as amostras provenientes de colonização são observadas algumas diferenças. 

Os antibióticos com as maiores porcentagens de resistência foram: Penicilina (53,3% ou 

16/30), Tetraciclina (53,3% ou 16/30) e Sulfametoxazol/trimetoprim (43,3% ou 13/30). Os 

que apresentaram as menores taxas de resistência foram além da Rifampicina (3,3% ou 1/30) 

e Nitrofurantoína (10% ou 3/30), a Oxacilina (6,6% ou 2/30). Observou-se que os níveis de 

resistência foram menores entre as amostras de colonização. Entre as amostras PA, por 

exemplo, apenas quatro amostras foram resistentes a oito ou mais antimicrobianos. Seis 

amostras não apresentaram resistência a nenhum dos antimicrobianos.



37

Gráfico 2: Porcentagem de resistência geral, e para cada grupo de amostras (IT e P) da espécie S. 
pseudintermedius isolada de cães acometidos por infecções tópicas e colonizados nos anos de 2016-17
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Total (84) IT (54) P (30)

OXA: Oxacilina; PEN: Penicilina: ENO: Enrofloxacina; CIP: Ciprofloxacina: ERI: Eritromicina; CLI: 
Clindamicina; TET: Tetraciclina; DOX: Doxiciclina; GEN: Gentamicina; TOB: Tobramicina; SUT: 
Sulfametoxazol/trimetoprim; RIF: Rifampicina; NIT: Nitrofurantoína; Azul Claro: porcentagem total; 
Lilás: porcentagem amostras de infecção tópica; Azul escuro: porcentagem amostras de portadores

Fazendo uma comparação entre S. pseudintermedius e S. schleiferi, observou-se que a 

primeira espécie apresentou uma quantidade muito maior de amostras resistentes (73 amostras 

de S. pseudintermedius resistentes a pelo menos um dos antimicrobianos testados, contra 

apenas 22 de S. schleiferi). Esta diferença foi considerada significativa (P=0.0001). Isso pôde 

ser observado tanto para o grupo geral, quanto dentro de cada grupo de amostras (IT e PA).

Para a espécie S. schleiferi os antimicrobianos com as maiores taxas de resistência 

foram diferentes em relação à espécie S. pseudintermedius. Gentamicina, Tobramicina (19,5% 

ou 8/41) e Enrofloxacina (17,1% ou 7/41) foram os que apresentaram as maiores 

porcentagens de resistência. Por outro lado, aqueles que apresentaram as menores taxas foram 

Oxacilina e Doxiciclina (2,4% ou 1/41) e Rifampicina e Nitrofurantoína (nenhuma amostra 

resistente). Ainda, 19 amostras pertencentes à espécie S. schleiferi não foram resistentes a 

nenhum dos antimicrobianos testados. De uma maneira geral, observou-se que as amostras de 

S. schleiferi apresentaram porcentagens de resistência menores quando comparadas com S. 
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pseudintermedius. O gráfico 3 apresenta as porcentagens de resistência de S. schleiferi aos 

antimicrobianos testados.

Para espécie S. schleiferi os resultados de porcentagem de resistência também 

apresentaram algumas diferenças quando se compara o panorama geral com os grupos de 

amostras (IT e PA). Em relação às amostras IT de S. schleiferi, os antibióticos com as maiores 

porcentagens de resistência foram Gentamicina, Tobramicina (21,6% ou 8/37 para ambos) e 

Enrofloxacina (19,0% ou 7/37). E aqueles com as menores taxas de resistência foram 

Doxiciclina (2,7% ou 1/37) e Rifampicina e Nitrofurantoína (nenhuma amostra resistente). 

Porém, a diferença maior é observada quando se compara o panorama geral com as amostras 

de colonização. Isso porque, entre as amostras PA, nenhuma das quatro foi resistente a 

nenhum dos antimicrobianos testados. Entre as amostras de infecção, 15 isolados de S. 

schleiferi não foram resistentes a nenhum dos antimicrobianos. 

Gráfico 3: Porcentagem de resistência geral, e para cada grupo de amostras (IT e P) da espécie S. 
schleiferi isolada de cães acometidos por infecções tópicas e colonizados nos anos de 2016-17
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OXA: Oxacilina; PEN: Penicilina: ENO: Enrofloxacina; CIP: Ciprofloxacina: ERI: Eritromicina; CLI: 
Clindamicina; TET: Tetraciclina; DOX: Doxiciclina; GEN: Gentamicina; TOB: Tobramicina; SUT: 
Sulfametoxazol/trimetoprim; RIF: Rifampicina; NIT: Nitrofurantoína
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5.4. RESISTÊNCIA À METICILINA

Um fator importante de se destacar neste estudo são os achados de amostras de MRS. 

Através do TSA, 12,6% (20/158) de todas as amostras foram fenotipicamente classificadas 

como resistentes à meticilina (resistência à oxacilina/cefoxitina). Destas, 17 amostras eram 

provenientes de infecção tópica, e três de cães colonizados. A identificação mostrou 16 

amostras pertencentes à espécie S. pseudintermedius e, portanto, fenotipicamente 

caracterizadas como MRSP. As outras quatro eram estafilococos coagulase negativa: dois S. 

sciuri, um S. haemolyticus e um S. schleiferi.

Observou-se que as amostras de MRS provenientes de infecções tópicas tiveram um 

número maior de amostras que foram multirresistentes (resistentes a três ou mais classes de 

antimicrobianos testados). Porém, quando comparado com amostras P, esta diferença não foi 

estatisticamente significativa (P=0.2018). A tabela 4 mostra os perfis de resistência das 

amostras de estafilococos resistentes a meticilina. A Rifampicina e a Nitrofurantóina foram os 

antimicrobianos que apresentaram os melhores resultados para essas amostras, isto porque 

nenhuma delas apresentou resistência para estes dois antibióticos.

Entre as amostras IT, mais especificamente, foram encontradas 17 amostras (16,8% ou 

17/101) classificadas como resistentes à meticilina. Destes, a maioria (13/17) foi proveniente 

de secreção dérmica. Porém, a diferença de MRS proveniente de amostras de SD em relação a 

SA não foi estatisticamente significativa (P=0.5714). Das 17 resistentes, 14 eram MRSP e as 

outras três espécies de estafilococos coagulase negativa (S. schleiferi, S. haemolyticus e S. 

sciuri). A maioria dos isolados resistentes à meticilina apresentou um amplo espectro de 

resistência, sendo resistentes também a outras classes de antimicrobianos. Dos 17 MRS, 11 

(64,7%) foram resistentes a oito ou mais antimicrobianos testados.

Já entre as amostras de colonização, foi encontrada uma quantidade muito menor de 

amostras resistentes à meticilina, apenas três (5,2%). Destas, duas foram MRSP e o outro um 

S. sciuri. Ao contrário do que se observou com as amostras IT, para as amostras PA a maioria 

dos isolados resistentes à meticilina não tinham um amplo espectro de resistência, sendo 

resistente, geralmente, apenas à classe dos betalactâmicos. Apenas uma amostra, a PA49, 

apresentou um amplo espectro de resistência, sendo resistente a nove antimicrobianos, e não 

apenas aos betalactâmicos.
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Tabela 4: Perfil de resistência das amostras de estafilococos resistentes à meticilina isolados de cães 
com infecções tópicas e colonizados nos anos de 2016-17.

ID CR ID. MALDO-TOF ORIGEM PERFIL DE RESISTÊNCIA
IT11 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, gen, tob, sut
IT12 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, tob, sut
IT19 Staphylococcus pseudintermedius SA eri, cli, tet, sut
IT20 Staphylococcus pseudintermedius SA eno, cip, eri, cli, tet, sut
IT22 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, sut
IT30 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, gen, tob, sut
IT31 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, gen, tob, sut
IT34 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, gen, tob, sut
IT36 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, gen, tob, sut
IT44 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip
IT77 Staphylococcus pseudintermedius SA eno, cip, eri, cli, tet, sut
IT79 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, sut
IT88 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, tet, gen, tob, sut
IT99 Staphylococcus pseudintermedius SD eno, cip, eri, cli, sut
IT58 Staphylococcus haemolyticus SA eri, cli
IT05 Staphylococcus schleiferi SD Resistente apenas aos betalactâmicos
IT59 Staphylococcus sciuri SD Resistente apenas aos betalactâmicos
PA40 Staphylococcus pseudintermedius Períne Resistente apenas aos betalactâmicos
PA49 Staphylococcus pseudintermedius Períne eri, cli, tet, dox, gen, tob, sut
PA69 Staphylococcus sciuri Períne Resistente apenas aos betalactâmicosOXA: Oxacilina; CFO: Cefoxitina; PEN: Penicilina: ENO: Enrofloxacina; CIP: Ciprofloxacina: ERI: 

Eritromicina; CLI: Clindamicina; TET: Tetraciclina; DOX: Doxiciclina; GEN: Gentamicina; TOB: 
Tobramicina; SUT: Sulfametoxazol/trimetoprim; IT: Infecção Tópica; SD: Secreção Dérmica; SA: 
Secreção Auricular; PA: Portadores Assintomáticos.

Neste estudo, S. pseudintermedius resistentes à meticilina (MRSP) foram isolados de 

amostras de infecção e colonização. Estas amostras representaram uma porcentagem de 

10,1% (16/158) de todas as amostras de estafilococos isoladas de cães, e 19,0% (16/84) de 

todos os isolados de S. pseudintermedius. As amostras de MRSP foram no geral bastante 

resistentes. Isso porque a grande maioria delas (12/16) apresentou resistência a oito ou mais 

dos antimicrobianos testados. Ainda, as porcentagens de resistência também foram altas para 

as outras classes de antimicrobianos, variando de 43,7% a 87,5%. Porém, apesar das altas 

taxas de resistência, os antimicrobianos Rifampicina e Nitrofurantoína se mostraram 

eficientes contra as amostras de MRSP, já que não houve nenhuma amostra resistente a estes 

antimicrobianos. Apenas uma única amostra de S. schleiferi resistente à meticilina (MRSSch - 

(Methicillin Resistant Staphylococcus schleiferi) foi encontrada, proveniente de infecção 

tópica (piodermite). Apesar da resistência aos betalactâmicos, a amostras não se mostrou 

resistente a nenhuma outra classe de antimicrobianos.

5.5. FORMAÇÃO DE BIOFILME
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Para a avaliação da formação de biofilme foram selecionadas apenas as amostras 

pertencentes às espécies S. pseudintermedius e S. schleiferi por serem as espécies com maior 

frequência de isolamento neste estudo, e que possuem importância na medicina veterinária. 

Um total de 125 amostras (84 S. pseudintermedius e 41 S. schleiferi) foram submetidas ao 

ensaio de biofilme, sendo 91 provenientes de infecção tópica e 34 de colonização. Do total de 

amostras, a grande maioria (123/125) se mostrou capaz de formar biofilme em algum nível. A 

maior parte das amostras foi classificada como forte produtora de biofilme (81,6% ou 

102/125); 11,2% (14/125) das amostras mostraram moderada produção de biofilme; 5,6% 

(7/125) das amostras foram fracas produtoras de biofilme e apenas 1,6% (2/125) não foram 

capazes de produzir biofilme.

Levando em consideração as 91 amostras provenientes de infecções tópicas, 74,7% 

(68/91) das amostras se mostraram fortes produtoras de biofilme, 15,3% (14/91) foram 

moderadas produtoras de biofilme, 7,6% (7/91) se mostraram fracas produtoras de biofilme e 

2,2% (2/91) não foram capazes de produzir biofilme. Fazendo uma comparação entre as 

amostras provenientes de secreção dérmica (SD) e secreção auricular (SA), observou-se que 

as amostras de SA apresentaram mais amostras fortemente produtores de biofilme (27/30), do 

que as amostras provenientes de SD (41/61). E, fazendo uma comparação entre as amostras de 

infecção e colonização, observou-se que as amostras PA se mostraram bem mais fortes 

produtoras de biofilme do que as amostras IT (P=0.0004). Isto porque todas as 34 amostras 

provenientes de colonização foram classificadas como fortes produtoras de biofilme. Os 

dados referentes à formação de biofilme nos diferentes grupos de amostras estão explicitados 

na tabela 5.

Tabela 5: Formação de biofilme das amostras de infecções tópicas e colonização isoladas de cães nos 
anos de 2016-17

Produção de Biofilme Amostras IT (%) SD (%) SA(%) Amostras P (%) Total (%)
NÃO PRODUTOR 2,2% 1,6% 3,3% 0,0% 1,6%

FRACO PRODUTOR 7,6% 8,1% 6,6% 0,0% 5,6%
MÉDIO PRODUTOR 15,3% 22,9% 0,0% 0,0% 11,2%
FORTE PRODUTOR 74,7% 67,2% 87,0% 100,0% 81,6%
Total de Amostras 91 61 30 34 125

IT: Infecção Tópica; SD: Secreção Dérmica; SA: Secreção Auricular; PA: Portadores

Fazendo uma comparação entre as espécies S. pseudintermedius e S. schleiferi, não 

foram observadas diferenças significativas quanto à capacidade de formar biofilme entre 

estas, embora duas amostras de S. schleiferi não tenham sido capazes de formar biofilme. Já 
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em relação à espécie S. pseudintermedius, todas foram capazes de produzir biofilme em 

algum nível. Embora S. pseudintermedius tenha tido uma quantidade maior de amostras com 

capacidade de produção de biofilme de maneira forte e moderada, esta diferença também não 

foi significativa em relação a S. schleiferi (P=0.0578).

Para a espécie S. pseudintermedius 84,5% (71/84) das amostras foram classificadas 

como fortes produtoras de biofilme. 11,9% (10/84) foram moderadas produtoras de biofilme, 

3,5% (3/84) se mostraram fracas produtoras de biofilme. Nenhuma amostra foi incapaz de 

produzir biofilme. Em relação à espécie S. schleiferi, 75,6% (31/41) das amostras foram 

classificadas como fortes produtoras de biofilme, 9,7% (4/41) foram moderadas produtoras de 

biofilme, 9,7% (4/41) se mostraram fracas produtoras de biofilme e 5,0% (2/41) não foram 

capazes de produzir biofilme. As informações referentes à formação de biofilme nas espécies 

S. pseudintermedius e S. schleiferi estão explicitadas na tabela 6.

Tabela 6: Formação de biofilme para as espécies S. pseudintermedius eS. schleiferi isolados de cães 
colonizados e acometidos por infecções tópicas nos anos de 2016-17.

Não 
Produtor

Fraco 
Produtor

Médio 
Produtor

Forte 
Produtor

Total de 
Amostras

S. pseudintermedius 0,0% 3,5% 11,9% 84,5% 84
Amostras IT 0,0% 5,5% 18,5% 75,9% 54
Amostras P 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 30

S. schleiferi 5,0% 9,7% 9,7% 75,6% 41
Amostras IT 5,4% 10,8% 10,8% 72,9% 37
Amostras P 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4

IT: Infecção Tópica; P: Portadores

Fazendo uma comparação da formação de biofilme entre amostras de MRSP e MSSP, 

observou-se que não houve diferenças significativas na formação de biofilme entre elas 

(P=1.000). Também não houve diferenças significativas (P=0.0915) em relação à formação de 

biofilme de maneira forte ou moderada entre os dois perfis. Todas as 16 amostras de MRSP 

foram capazes de produzir biofilme em algum nível, sendo que a grande maioria delas foi 

forte produtora de biofilme (75% ou 12/16). 12,5% (2/16) das amostras foram classificadas 

como moderadas produtoras de biofilme, e duas amostras (12,50%) foram fracas produtoras 

de biofilme. Já entre as amostras de MSSP, 86,7% (59/68) das amostras foram classificadas 

como fortes produtoras de biofilme; 11,7% (9/68) como moderadas produtoras de biofilme e 

1,4% (1/68) foi considerada fraca produtora de biofilme. Esta mesma comparação não pode 

ser feita para a espécie S. schleiferi, visto que foi encontrada apenas uma única cepa de S. 



43

schleiferi resistente à meticilina, e que se mostrou fraca produtora de biofilme. A tabela 7 

mostra os dados de formação de biofilme para as cepas de MRSP e MSSP.

Tabela 7: Produção de biofilme em cepas de MRSP e MSSP isoladas de infecção tópica e colonização 
nos anos de 2016-17.

Produção de Biofilme Amostras de MRSP(%) Amostras de MSSP(%)
NÃO PRODUTOR 0,0% 0,0%

FRACO PRODUTOR 12,5% 1,4%
MÉDIO PRODUTOR 12,5% 11,7%
FORTE PRODUTOR 75,0% 86,7%
Total de Amostras 16 68

MRSP: Staphylococcus pseudintermedius resistentes a meticilina; MSSP: Staphylococcus 
pseudintermedius sensíveis a meticilina
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6. DISCUSSÃO

Staphylococcus são habitantes da microbiota normal de mamíferos e aves, podendo ser 

isolados de diferentes sítios, como a pele e mucosas. Neste estudo pôde-se ter uma idéia, 

ainda que limitada (pelo fato de terem sido avaliadas apenas três colônias de cada amostra) da 

diversidade de espécies de estafilococos isoladas tanto de animais colonizados, quanto de 

animais com infecções, uma vez que ao todo foram isoladas 15 diferentes espécies de 

estafilococos dos cães. É importante destacar também a diferença na diversidade de espécies 

entre os dois grupos de amostras (IT e PA). Dentro do grupo das amostras PA, por exemplo, a 

diversidade de espécies encontradas foi muito maior do que no grupo de amostras 

provenientes de infecções tópicas. Isso pode estar relacionado ao fato de que algumas 

espécies de estafilococos são mais importantes como agentes causadores de infecções 

oportunistas do que outras. Este é o caso das espécies S. pseudintermedius e S. schleiferi.

Neste trabalho, em ambos os grupos de animais (IT e P), a espécie S. 

pseudintermedius foi a mais isolada. É de conhecimento geral que S. pseudintermedius é a 

espécie mais isolada de cães (chegando a representar 90% de todos os estafilococos isolados), 

tanto da microbiota, quanto em casos de infecções oportunistas, como otite e piodermite 

(BANNOEHR & GUARDABASSI, 2012). No presente estudo, a prevalência geral de S. 

pseudintermedius também foi alta (53,16% ou 84/158 de todas as amostras de estafilococos), 

embora não tenha chegado perto dos 90%.

Outros estudos também encontram S. pseudintermedius como a espécie do gênero 

mais isolada, em populações de cães semelhantes. Ravens e colaboradores (2014), na 

Austrália, realizaram estudos em cães acometidos por piodermite, e observaram uma maior 

proporção de S. pseudintermedius em amostras caninas (88,8% dos cães, ou 24/27) do que no 

presente estudo (54,5% ou 54/99 cães). Outro estudo, realizado no Japão (ONUMA et al, 

2011), identificou uma taxa de isolamento de S. pseudintermedius de cães afetados por 

piodermite de 76,4% (94 de 123 cães). Também uma proporção maior do que a encontrada 

em nosso estudo. Neste mesmo estudo, a prevalência de S. pseudintermedius isolados de 

piodermite foi de 51% (94/184 estafilococos isolados de piodermite). O nosso estudo 

encontrou uma prevalência um pouco maior, de 60,2% (41/68 estafilococos isolados de 

piodermite).

Ainda, outro estudo realizado nos Estados Unidos (MAY et al, 2012) também avaliou 

o isolamento de S. pseudintermedius em casos de piodermite e otite. Eles encontraram uma 

prevalência de 55,5% (15/27 cães) para piodermite, e 73,3% (11/15 cães) para otite. Em nosso 
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estudo, a prevalência para piodermite foi similar à deste estudo, de 59,4% (41/68 cães 

acometidos por piodermite). Porém, para os dados de otite, o nosso estudo apresentou uma 

prevalência menor, de 43,3% (13/31 cães acometidos por otite). Esta diferença pode ser 

devido ao fato que, em nosso estudo, a espécie mais isolada de amostras de secreção auricular 

foi S. schleiferi, e não S. pseudintermedius, como era o esperado. Apesar das diferenças de 

porcentagens entre os estudos, percebe-se que a taxa de isolamento de S. pseudintermedius 

nestes casos é geralmente alta, o que confirma a importância da espécie como causador de 

infecções tópicas em cães.

Apesar de estar relacionado a infecções oportunistas em cães, S. pseudintermedius faz 

parte da microbiota, podendo ser isolado de diversos sítios. Um estudo realizado na Austrália 

avaliou a taxa de carreamento da espécie em cães colonizados. No estudo, o local em que S. 

pseudintermedius foi mais isolado foi o períneo (61,5% ou isolado de 72/117 cães), seguido 

de cavidade oral (60,7%) e fossas nasais (44,4%) (BEAN & WIGMORE, 2016). Nosso 

estudo também avaliou o carreamento de S. pseudintermedius em cães colonizados, achando 

valores similares aos da Austrália. O local em que esta espécie foi mais isolada, no presente 

estudo, também foi o períneo (51,4% ou 18/35), e a taxa de carreamento em fossas nasais foi 

de 34,2% (12/35 cães). Outro estudo, realizado no Canadá, também encontrou altas taxas de 

isolamento de S. pseudintermedius de cães colonizados, de 78% (78/100 cães), sendo que os 

swabs foram coletados de faringe e reto (PRIYANTHA et al, 2016). Esta porcentagem foi 

similar ao nosso estudo, que encontrou uma prevalência de 85,7% (30/35 cães). Porém, essas 

diferenças sutis de porcentagem podem ser devido ao tamanho diferente das populações 

estudadas, e também ao local de coleta, uma vez que em nosso estudo os swabs foram 

coletados de períneo e fossas nasais.

Por outro lado, outro estudo realizado no Reino Unido, de colonização em cães que 

não estavam doentes ou hospitalizado, apesar de também ter encontrado S. pseudintermedius 

como a espécie prevalente, a proporção (11% ou 44/399 cães) encontrada foi bem menor do 

que a encontrada em nosso estudo (de 74,2%) (WEDLEY et al, 2014). Porém, esta 

discrepância pode ser devido a diferenças no tamanho da população estudada. Percebe-se que 

as taxas de isolamento de S. pseudintermedius de cães aparentemente saudáveis também são 

altas, sendo esta espécie a principal do gênero isolada de cães. Como S. pseudintermedius se 

comporta como um patógeno oportunista, estar colonizado por ele é o primeiro passo para o 

desenvolvimento de infecções tópicas. Fatores relacionados ao hospedeiro canino como: uso 

prolongado de antimicrobianos, hipersensibilidade, imunocomprometimento e doenças 
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endócrinas parecem ser a causa para esta conversão: de bactéria da microbiota para agente 

causador de infecções (BLOOM, 2013).

Outra espécie prevalente entre as amostras foi S. schleiferi. As outras espécies de 

estafilococos que não o S. aureus, e espécies de ECN eram, de maneira equivocada, 

consideradas como não patogênicas. Hoje, porém, sabe-se que elas estão associadas a uma 

grande diversidade de infecções, sendo responsáveis inclusive por muitos casos de infecções 

hospitalares graves (BECKER et al, 2014). Em especial, espécies associadas a animais de 

companhia têm emergido e causado preocupação. O S. schleiferi subsp. schleiferi, por 

exemplo, está bastante relacionada com infecções oportunistas em cães, principalmente 

causando infecções como otite externa (DAVIS et al, 2013; MAY et al, 2012). Isso pôde ser 

observado em nosso estudo, uma vez que S. schleiferi foi a espécie mais isolada de secreção 

auricular. Porém, em cães saudáveis, com ausência de sinais clínicos de piodermite ou otite, a 

prevalência de S. schleiferi é tipicamente baixa (DAVIS et al, 2014). Este fato pode explicar 

por que neste estudo o isolamento desta espécie foi menor nas amostras de cães colonizados, 

comparado às amostras de infecção tópica.

Estudos anteriores também se ocuparam em pesquisar a distribuição de S. schleiferi 

em cães. Por exemplo, um estudo realizado na Itália (VANNI et al, 2009) encontrou uma 

prevalência de S. schleiferi de 4,1% (8/194) em populações de cães acometidos por infecções 

tópicas e colonizados. Dos 8 S. schleiferi isolados no estudo, 5 foram provenientes de 

infecções tópicas (2 de pele e 3 de orelha) e os outros 3 de colonização. Esta proporção foi 

consideravelmente inferior à encontrada em nosso estudo, que foi de 48,8% (41/158), em que 

foi pesquisada uma população de cães semelhante. Porém, assim como em nosso estudo, a 

proporção de S. schleiferi proveniente de colonização foi menor do que aquela de infecções 

tópicas (VANNI et al, 2009).

Outro estudo realizado nos Estados Unidos (MAY et al., 2012), avaliou o carreamento 

nasal de S. schleiferi em cães com infecções tópicas e colonizados. Este estudo também 

encontrou prevalências menores do que as do nosso estudo. Em cães colonizados, por 

exemplo, a prevalência foi de 4,2% (1/24 cães), enquanto que em nosso estudo foi de 11,4% 

(4/35) cães. A diferença é maior para a população de cães com infecções. Nosso estudo 

encontrou uma prevalência de 37,3% (37/99 cães), enquanto May e colaboradores (2012) 

encontraram 11,9% (5/42 cães). Porém estas diferenças podem ser devido ao fato que no 

estudo de May e colaboradores foi avaliado o carreamento de S. schleiferi, e não o seu papel 

como agente causador de infecções tópicas, como em nosso estudo.
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Outra espécie de estafilococo isolado de cães neste estudo foi S. aureus, sendo quatro 

isolados de infecções tópicas e três de cães colonizados. Apesar de esta espécie ser um 

clássico patógeno humano, responsável por um grande espectro de infecções, existem estudos 

relatando o isolamento desta espécie de animais de companhia, como cães e gatos. Drougak e 

colaboradores (2016), por exemplo, encontraram uma prevalência de S. aureus de 37% em 

cães e 30% em gatos. Este estudo investigou tanto animais saudáveis quanto com algum tipo 

de infecção. Garbacz e colaboradores (2013), na Polônia, encontraram prevalências menores, 

de 10,5% (10/95) para cães colonizados, e de 5,1% (7/137) em cães com infecções 

(piodermite, otite, conjuntivite, cistite). Nosso estudo também encontrou uma baixa incidência 

de S. aureus, tendo sido isolado de apenas 5,2% (7/134) dos cães infectados ou colonizados. 

Apesar de alguns estudos encontrarem uma alta prevalência de S. aureus (DROUGAK et al., 

2016), no que diz respeito a infecções e colonização, esta espécie não se destaca no geral, e 

apesar de ser um grande patógeno na medicina humana, não possui tanta importância clínica 

para os cães. Tanto que em nosso estudo, a prevalência de S. aureus foi maior em colonização 

(isolado de 3 de 35 cães – 8,5%) do que em casos de infecção (isolado de 4 de 99 cães – 4%).

Alguns estudos se dedicam a avaliar a prevalência de S. aureus colonizando cães. 

Hanselman e colaboradores (2009), isolaram esta espécie em 14% dos cães que estudaram 

(19/132 cães) no Canadá. Outro estudo, na Austrália (BEAN & WIGMORE, 2016) recuperou 

S. aureus de 20% (17/85) dos cães estudados. Ainda, outro estudo na Espanha (GÓMEZ-

SANZ et al, 2013) encontrou uma prevalência 9,3%. Uma vez que S. aureus é uma espécie 

bacteriana geralmente associada a seres humanos, este fato pode ser explicado devido ao 

contato muito próximo entre humanos e seus animais de estimação. Esta proximidade facilita 

a troca de cepas entre espécies (DROUGKA et al., 2016). Apesar de as prevalências terem 

sido baixas, estes dados evidenciam o potencial zoonótico que esta espécie pode ter, assim 

como também outras espécies dentro do gênero.

Um fator preocupante relacionado a amostras veterinárias tem sido a crescente 

emergência de cepas resistentes, e o aumento das taxas de resistência aos antimicrobianos ao 

longo dos anos. Isto porque as cepas resistentes causam infecções de difícil tratamento, e as 

opções de antimicrobianos são limitadas na medicina veterinária. Além disso, cepas 

resistentes encontradas em animais representam um risco também à saúde humana. Primeiro 

devido ao potencial zoonótico das espécies do gênero Staphylococcus, e segundo porque 

cepas resistentes em animais podem servir como reservatório para genes de resistência. 

Diversos estudos ao redor do mundo já notificaram o isolamento de amostras resistentes de 

origem veterinária (WINDAHL et al, 2016; PRIYANTHA et al, 2016; BOURGUIGNON et 
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al, 2016; KUNDER et al, 2015; GÓMEZ-SANZ et al, 2011), e os resultados de porcentagem 

de resistência são bastante variados.

Neste estudo, o antimicrobiano que apresentou as maiores taxas de resistência foi a 

penicilina (54,4%). Este dado, porém, era esperado uma vez que a penicilina é um 

antimicrobiano que já foi muito utilizado tanto na medicina humana quanto veterinária, fato 

que favoreceu o aumento das taxas de resistência ao longo dos anos. Estudos anteriores, como 

o de Varges e colaboradores (2009), também identificaram altos níveis de resistência à 

penicilina (resistência observada em 70% das amostras).

Os outros dois antimicrobianos com as maiores taxas de resistência foram tetraciclina 

(39,8%) e eritromicina (39,2%). Este foi um fato curioso, uma vez que estes antibióticos não 

são drogas de escolha para o tratamento de infecções tópicas em cães (GUARDABASSI et al, 

2008). Porém, estudos anteriores também encontraram níveis consideráveis de resistência 

para estas drogas. Por exemplo, há alguns anos atrás, um estudo desenvolvido nos Estados 

Unidos observou 30,2% de resistência à tetraciclina entre amostras do gênero estafilococos de 

origem canina (GRIFFETH et al, 2008). E, outro estudo também realizado no Rio de Janeiro 

com uma população de cães semelhantes ao do nosso estudo, encontrou altas taxas de 

resistência para Eritromicina de 85,7% (PENNA et al, 2010a).

Neste estudo, as drogas de escolha para o tratamento de infecções tópicas em cães, 

tiveram níveis de resistência variados (GUARDABASSI et al., 2008). A doxiciclina, por 

exemplo, que é uma das drogas de primeira escolha para o tratamento de piodermite, teve 

baixos níveis de resistência (7,6%). Já a enrofloxacina, teve altos níveis de resistência 

(31,6%). Este fato é preocupante, uma vez que as fluoroquinolonas são as drogas de segunda 

escolha para tratar piodermite em casos de falha terapêutica das drogas de primeira escolha, 

ou de cepas resistentes (GUARDABASSI et al, 2008). No estudo de Detwiler e colaboradores 

(2013), por exemplo, as taxas de resistência para doxiciclina também foram relativamente 

baixas (12% ou 129/1069). Já as taxas de resistência para enrofloxacina foram bem diferentes 

das encontradas em nosso estudo, pois encontraram uma taxa de resistência de 10,2% 

(110/1069).

Em relação ao tratamento de otites, as drogas de primeira escolha são os 

aminoglicosídeos (GUARDABASSI et al, 2008). No presente estudo as taxas gerais de 

resistência para aminoglicosídeos não foram tão altas (24% para gentamicina e tobramicina). 

Detwiler e colaboradores (2013) também encontraram baixas taxas de resistência para 

gentamicina (12,8% ou 137/1069). Porém, um fato interessante a ser notado é que entre as 

amostras de S. schleiferi provenientes de infecções tópicas, os aminoglicosídeos foram os 
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antibióticos que tiveram as maiores taxas de resistência (19,5%). S. schleiferi está bastante 

relacionado com otite em cães (tanto que neste estudo foi a espécie mais isolada de secreção 

auricular). Portanto, encontrar altos níveis de resistência aos aminoglicosídeos nesta espécie é 

um fator preocupante. No trabalho de Detwiler e colaboradores (2013) também foram 

encontradas altas taxas de resistência a aminoglicosídeos na espécie S. schleiferi (29,5% ou 

18/61 isolados de S. schleiferi).

A resistência à meticilina, porém, é a mais estudada e acompanhada nas espécies do 

gênero Staphylococcus, na medicina humana e mais recentemente na veterinária, devido à sua 

importância. Isto porque, além de caracterizar resistência aos betalactâmicos, ela geralmente 

também implica em resistência a outras classes de antimicrobianos, além do fato de que cepas 

de MRS têm sido responsáveis por infecções graves, e muitas vezes fatais, ao redor do 

mundo. Em nosso estudo, foram isoladas 20 amostras de MRS, que representavam 12,6% 

(20/158) das amostras de estafilococos isoladas. Outros estudos prévios também se ocuparam 

em avaliar a resistência à meticilina em amostras de estafilococos isolados de cães. Em geral, 

os estudos apresentam porcentagens variadas.

Por exemplo, um estudo realizado na Bélgica (VANDERHAEGHEN et al., 2012) 

encontrou uma prevalência de MRS de apenas 1,7%, bem inferior a encontrada em nosso 

estudo. Outro estudo, realizado na Polônia (GARBACZ et al, 2013), encontrou uma 

prevalência um pouco maior, de 4,7% (11/232), que ainda é baixa. Couto e colaboradores 

(2016), em Lisboa, Portugal, encontraram uma taxa de resistência à meticilina de 11,6%, 

valor similar ao encontrado em nosso estudo. Um estudo realizado também no Rio de Janeiro, 

em 2010, com uma população de cães semelhante à de nosso estudo, encontrou taxas de 

resistência à meticilina muito similares às nossa, de 11,8% (PENNA et al, 2010a). 

Aparentemente, as porcentagens de resistência a meticilina não aumentaram muito nesta 

região ao longo dos anos. Porém, estudos mais aprofundados seriam necessários para se 

chegar a esta conclusão.

As cepas de maior interesse dentro da medicina veterinária são as MRSP 

(Staphylococcus pseudintermedius resistentes à meticilina). Existem diversos estudos ao redor 

do mundo, em países da Europa, Américas e Ásia, que se ocuparam em investigar a 

prevalência dessas cepas. Em nosso estudo, foram isoladas 16 amostras de MRSP, que 

correspondiam a uma porcentagem de 10,1% de todas as amostras de estafilococos, e 19% das 

amostras identificadas como S. pseudintermedius. As porcentagens encontradas de MRSP 

geralmente são bastante variáveis. Segundo alguns estudos, a ocorrência de MRSP em cães 
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com piodermite pode chegar a variar de 0% a 66% (MEDLEAU et al., 1986; KANIA et al ., 

2004; SASAKI et al.,  2007; GRIFFETH et al, 2008; KAWAKAMI et al., 2010).

Por exemplo, um estudo realizado na Espanha, em uma população de cães saudáveis, 

encontrou uma prevalência de MRSP de 4,5% (9/196 amostras) (GOMÉZ-SANZ et al, 2011). 

Outro estudo, realizado no Canadá (RUBIN et al, 2011), também em uma população de cães 

saudáveis, não encontrou nenhuma cepa de MRSP, de um total de 175 cães, e ainda observou 

que a maioria das amostras de S. pseudintermedius não foi resistente a nenhum dos 

antimicrobianos testados. Estes estudos tiveram baixos níveis de isolamento de MRSP, 

quando comparado com o nosso. É possível que nesses locais estudados as cepas de MRSP 

não sejam tão disseminadas quanto em outros locais do mundo.

Apesar de existirem estudos relatando uma baixa taxa de cepas de MRSP, a maioria 

encontra taxas maiores, similares às encontradas em nosso estudo. Em um estudo realizado na 

Argentina (VIGO et al, 2015) foi encontrado uma prevalência de MRSP de 10,7% (3/28 

amostras), de cães acometidos por infecções diversas. Em outro estudo, realizado na 

Alemanha, com cães e gatos acometidos por infecções, a prevalência de MRSP foi de 11,6% 

(248/2130) (LEHNER et al, 2014). Ainda, outro estudo realizado no Japão, com cães 

saudáveis e cães acometidos por piodermite, encontrou uma taxa de MRSP de 22,3% (21/94) 

(ONUMA et al, 2011). Um fato que pode ser observado a partir destes estudos é que as cepas 

de MRSP são geralmente mais isoladas de fontes de infecções como piodermite e otite, do 

que de colonização. Este fato também pode ser observado em nosso estudo, uma vez que a 

maioria das cepas de MRSP foi proveniente de amostras de infecção tópica.

No Brasil, a resistência antimicrobiana em amostras veterinárias, em especial em 

amostras provenientes de animais de companhia, ainda é um assunto limitado. Existem 

poucos estudos que se ocupam de avaliar a resistência neste tipo de amostras. Os estudos que 

existem, mostram taxas de resistência consideráveis, como o estudo realizado no Rio de 

Janeiro (PENNA et al, 2010a) com amostras de cães com otite, que encontrou uma 

porcentagem de MRSP de 14,3%. Outro estudo realizado também no Rio de Janeiro, com 

amostras de infecção urinária, encontrou uma taxa de MRSP de 25,7%(PENNA et al, 2010b). 

Ainda, um estudo realizado em Minas Gerais encontrou altas taxas de MRSP em amostras 

provenientes de otite, de 88% ou 66/75, um valor muito elevado (BOURGUIGNON et al, 

2016).

Nas últimas décadas a resistência antimicrobiana também se tornou um problema entre 

os estafilococos coagulase negativa (ECN), principalmente a resistência aos betalactâmicos, 

que são as drogas mais usadas para o tratamento de infecções estafilocócicas (BECKER et al, 
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2014). Alguns estudos já relataram elevadas taxas de resistência à meticilina em ECN. Por 

exemplo, um estudo realizado em Lisboa recuperou 23 ECN resistentes a meticilina de cães 

acometidos por infecções. Esse valor correspondia a 26,7% de todas as amostras resistentes 

(23/74), e 3,6% de todas as amostras de estafilococos isoladas (COUTO et al, 2016).Outro 

estudo, realizado no Reino Unido com amostras de colonização (swab nasal), verificou que de 

724 cães, 40 (5,5%) carregavam MRCoNS, e que 87,5% destes eram resistentes a múltiplas 

drogas (WEDLEY et al, 2014). Ainda, em um estudo realizado na Nigéria, foram encontradas 

16 amostras de MRCoNS de 109 cães saudáveis (CHAH et al, 2014).

Em comparação, o nosso estudo achou uma baixa prevalência de ECN resistentes à 

meticilina (2,5%, 4/158 amostras de estafilococos), que representaram 20% de todas as 

amostras resistentes. Apesar das baixas taxas encontradas em nosso estudo, a ocorrência de 

resistência em amostras de ECN é um fator preocupante, pois eles podem servir como 

reservatório de genes de resistência para outras espécies do gênero que são mais virulentas e 

costumam causar infecções com maior frequência como é o caso de S. pseudintermedius e S. 

aureus (GUARDABASSI et al, 2008).

Outra espécie que tem ganhado importância na medicina veterinária, assim como suas 

porcentagens de resistência, é S. schleiferi. S. schleiferi sempre foi considerado um patógeno 

oportunista bastante susceptível aos antimicrobianos, diferente das cepas de MRSP e MRSA 

(DAVIS et al, 2013). Porém, estudos têm demonstrado que esta espécie está emergindo como 

um patógeno resistente a diversas drogas, principalmente os betalactâmicos. Um estudo 

realizado nos Estados Unidos, por exemplo, observou que 57,3% (129/225) das amostras de 

S. schleiferi foram resistentes à meticilina, um valor bem elevado (CAIN et al, 2011); nos 

Estados Unidos, também detectaram altas porcentagens de MRSSch (Methicillin Resistant 

Staphylococcus schleiferi), de 67% (146/217) (KUNDER et al, 2015).

Porém, outros estudos vão à contramão destes resultados, encontrando baixas 

porcentagens de resistência para esta espécie. Em 2012, em uma população de cães saudáveis, 

e de cães com otite e piodermite, foi encontrado apenas 1 MRSSch  em um total de 86 cães 

estudados (1,1%) (MAY et al, 2012).Além disso, um estudo realizado na Itália com uma 

população de cães semelhantes, não encontrou nenhuma amostra de S. schleiferi resistente à 

meticilina (VANNI et al, 2009). Em nosso estudo também foi encontrado uma baixa 

porcentagem de MRSSch, apenas 1 amostra dentre as 158 amostras de estafilococos (0,7%), 

correspondendo a 5% de todas as amostras resistentes. Porém, outro estudo realizado também 

no Rio de Janeiro encontrou níveis um pouco mais elevados de resistência a oxacilina, de 

12,5% para S. schleiferi subsp. coagulans e de 14,2% de S. schleiferi sub schleiferi, mas ainda 
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assim os níveis foram menores do que os encontrados em outros países. Estas diferenças 

podem ser devidas a diferenças na utilização de antimicrobianos em cada região (PENNA et 

al, 2010a).

Espécies ou cepas resistentes geralmente associadas a animais podem causar infecções 

em humanos. Existem alguns estudos que relatam a ocorrência de infecções por S. 

pseudintermedius em seres humanos (LOZANO et al, 2017; SOMAYAJI et al, 2016), a 

transmissão interespecífica de S. aureus (NIENHOFF et al, 2009) e até mesmo um caso de S. 

schleiferi causando infecções em humanos (THAWABI et al, 2015). Apesar destas 

evidências, no geral, o papel dos animais de companhia na transmissão de cepas resistentes é 

negligenciado ou pouco estudado, apesar de eles, muitas vezes, servirem de reservatório para 

elas (GUARDABASSI et al, 2008).

Apesar de neste estudo não terem sido encontradas cepas de MRSA, existem alguns 

estudos que pesquisam o isolamento destas cepas em animais de companhia. Os resultados 

são variados. Na Grécia foi encontrada uma prevalência de MRSA de 26,7% em animais de 

companhia (DROUGKA et al, 2016); um estudo realizado nos Estados Unidos isolou 48 S. 

aureus de cães, dos quais 10 eram cepas de MRSA (correspondendo a 20,8% das amostras da 

espécie) (MORELLI et al, 2015). Em 2008, Boost e colaboradores isolaram MRSA de 6 de 73 

cães (8,2% dos cães) em Hong-Kong; enquanto na Bélgica, de 177 cães, apenas dois 

carregavam cepas de MRSA (1,1% dos cães) (VANDERHAEGHEN et al, 2012).Porém, 

assim como o nosso, alguns estudos também não encontraram cepas de MRSA colonizando 

cães (GHARSA et al, 2015;BEAN & WIGMORE, 2016). O interesse em se pesquisar cepas 

de MRSA em cães se dá devido ao seu potencial zoonótico, e devido ao fato de que o 

isolamento dessas cepas em animais tem aumentado ao longo dos anos. Ainda, apesar de ser 

incomum, há relatos de infecções em cães causadas por MRSA (POLGREEN et al, 2008; 

VAN DUIJKEREN et al, 2004)

A formação de biofilme, um importante fator de virulência para o gênero 

Staphylococcus, foi avaliado neste estudo para as espécies S. pseudintermedius e S. schleiferi. 

A formação de biofilme representa um desafio clínico, uma vez que está associado a infecções 

de difícil tratamento, por conferirem uma proteção contra os antimicrobianos (PAHARIK & 

HORSWILL, 2016). Dentro do gênero, as espécies geralmente mais estudadas quanto à 

capacidade de formação de biofilme e os mecanismos por trás desta formação, são S. aureus e 

S. epidermidis, ambos patógenos geralmente associados a infecções humanas.

A formação de biofilme é um fator encontrado geralmente para a maioria das amostras 

das espécies do gênero. Isto tanto para os ECP quanto para o ECN, como mostram alguns 
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estudos anteriores (SHRESTHA et al, 2017; VELÁZQUEZ-GUADARRAMA et al, 2017). 

Este mesmo padrão também foi observado em nosso estudo, para as amostras provenientes de 

animais. Das 125 amostras submetidas ao ensaio de biofilme, 98,4% (123/125) foram capazes 

de produzir biofilme.

Porém, pouca atenção tem sido dada a formação de biofilme em espécies associadas a 

animais de companhia, como é o caso de S. pseudintermedius e S. schleiferi. Existem poucos 

estudos internacionais, e até onde se sabe nenhum estudo nacional que se ocupe em avaliar a 

formação de biofilme nestas espécies. Este é um fato preocupante, uma vez que estas espécies 

são muito importantes na medicina veterinária, principalmente na clínica de animais 

pequenos, e muitas vezes causam infecções graves. Devido à escassa quantidade de estudos, 

pouco se sabe sobre o papel do biofilme como fator de virulência nestas infecções, sobre a 

capacidade de formação de biofilme destas espécies, e menos ainda sobre os mecanismos por 

trás desta formação.

Os poucos estudos que existem, no entanto, avaliando a formação de biofilme na 

espécie S. pseudintermedius, revelam sua alta capacidade de formação de biofilme. Por 

exemplo, um estudo realizado no Canadá com amostras de infecção e colonização, avaliou a 

formação de biofilme na espécie S. pseudintermedius e verificou que 98% das amostras foram 

capazes de produzir biofilme, sendo a maioria (95%) eram moderados ou fortes produtores de 

biofilme (SINGH et al, 2013). O nosso estudo também avaliou amostras de colonização e 

infecções e encontrou valores similares a este estudo, uma vez que todas as amostras foram 

capazes de produzir biofilme em algum nível, e a maioria delas (96,4%) foram classificadas 

como fortes ou moderadas produtoras de biofilme.

Outro estudo, realizado na Coréia do Sul com amostras provenientes apenas de 

colonização (swabs nasais e de conjuntiva), também verificou o mesmo padrão observado no 

nosso. Todas as amostras foram capazes de produzir biofilme, e a maioria, 93,8%, foi 

classificada como forte ou moderada produtora de biofilme (HAN et al, 2015). Entretanto, um 

estudo realizado na Itália apenas com amostras provenientes de piodermite canina encontrou 

valores parcialmente diferentes (PROIETI et al, 2015). Apesar de a grande maioria das 

amostras terem sido capazes de produzir biofilme (93,3%), apenas 51,6% foram classificadas 

como forte ou moderadas produtoras de biofilme, valor um pouco abaixo daqueles 

encontrados em outros estudos, inclusive no nosso. Além disso, Proieti e colaboradores 

tiveram uma proporção de amostras fracamente produtoras de biofilme bem grande, de 

41,6%, quando comparado a outros estudos. O nosso estudo teve uma proporção de amostras 

fracamente produtoras de biofilme de apenas 9,7%. 
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Com os resultados destes estudos, e também do presente estudo, pode-se perceber que 

a espécie S. pseudintermedius produz biofilme de maneira forte e moderada na grande maioria 

das vezes, tanto em amostras provenientes de animais com infecção, quanto de animais 

colonizados. Isto evidencia o papel que o biofilme pode ter como fator de virulência nesta 

espécie. Portanto, uma maior atenção deveria ser dada a este aspecto, e mais estudos deveriam 

se ocupar de investigar a formação de biofilme, bem como os mecanismos por trás dele, em 

amostras de origem veterinária. O biofilme é um fator complicador para o tratamento de 

infecções, e já foi identificado em casos de infecções em cães (SWANSON et al, 2014).

A capacidade de formação de biofilme, somada à resistência antimicrobiana, é um 

fator ainda mais preocupante. Por esta razão, alguns estudos se ocupam em avaliar a formação 

de biofilme em cepas de MRSP, e em verificar se existe alguma relação entre resistência 

antimicrobiana e formação de biofilme. Os resultados, no entanto, não são um consenso. No 

estudo de Singh e colaboradores (2013), por exemplo, nenhuma diferença significativa foi 

observada em relação à formação de biofilme entre amostras de MRSP e MSSP. No presente 

estudo, o mesmo foi observado. Porém, outro estudo realizado na Noruega avaliou que entre 

as cepas de MRSP o clone ST71 produziu uma quantidade maior de biofilme do que outros 

clones (OSLAND et al, 2012). Estudos anteriores já demonstraram que a CMI de células 

associadas ao biofilme é maior do que o de células planctônicas (WALKER et al, 2016), fator 

que dificulta o tratamento de infecções por bactérias formadoras de biofilme. E é possível que 

algumas cepas ou clones de MRSP realmente sejam mais produtoras de biofilme do que 

outras, um fato que pode explicar a maior disseminação e sucesso delas, e o porquê de serem 

frequentemente encontradas causando infecções persistentes e de difícil tratamento 

(OSLAND et al, 2012).

Em relação à espécie S. schleiferi, não existem estudos que avaliem a formação de 

biofilme na espécie, mas existem estudos que avaliam a formação de biofilme em 

estafilococos coagulase negativa. Sabe-se que entre os ECN, S. epidermidis é geralmente a 

espécie mais estudada e se caracteriza por ser altamente produtor de biofilme, e ter um 

genoma adaptado a este modo de vida (OTTO, 2009). No entanto, estudos anteriores já 

demonstraram um considerável número de amostras de ECN foi capaz de produzir biofilme. 

Por exemplo, um estudo realizado no Brasil com amostras clínicas de recém nascidos 

verificou que 81% dos ECN foram capazes de produzir biofilme, sendo a maioria (46%) 

classificada como forte produtora de biofilme (OLIVEIRA et al, 2010). Ainda, outro estudo 

realizado na Índia, com amostras clínicas (sangue, pus, urina) encontrou que 39,5% das 

amostras foram capazes de produzir biofilme (THILAKAVATHY et al, 2015).
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Estes estudos demonstram que, similar aos ECP, os ECN também se mostram na 

maioria das vezes produtores de biofilme. Porém até onde se sabe, não existem estudos que 

caracterizam a formação de biofilme de amostras de ECN provenientes de cães, tanto de 

colonização quanto de infecções tópicas. O nosso estudo encontrou uma alta quantidade de S. 

schleiferi produtora de biofilme, 39/41 ou 95,1% – sendo a maioria fortemente produtora de 

biofilme (31/41 ou 75,6%). Diante destes resultados, uma maior atenção deveria ser dada a 

estas espécies de ECN, principalmente ao S. schleiferi que é uma espécie geralmente 

associada com infecções em cães, devido ao potencial de formação de biofilme delas, uma 

vez que este é um preocupante fator de virulência. Em relação à formação de biofilme em 

amostras de MRSSch, esta não pôde ser avaliada, pois apenas uma cepa foi encontrada, e que 

se mostrou fraca produtora de biofilme.
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7. CONCLUSÕES

 A partir do estudo do panorama da distribuição de espécies de Staphylococcus, 

conclui-se que as espécies de maior importância na medicina veterinária, por conta das 

maiores taxas de isolamento são S. pseudintermedius e S. schleiferi. Este fato 

evidencia a relevância destas espécies tanto em casos de infecção quanto em 

colonização.

 A partir do estudo do perfil de resistência aos antimicrobianos dos estafilococos pode-

se concluir que é necessária uma vigilância periódica dos níveis de resistência aos 

antimicrobianos em amostras provenientes de cães, principalmente daquelas drogas 

mais usadas na clínica de pequenos animais. Assim como é necessário um 

acompanhamento da resistência aos beta-lactâmicos, uma vez que cepas de MRS e 

MRSP foram isoladas neste trabalho, tanto de infecção quanto de colonização, visto 

que estas cepas são de grande preocupação em saúde pública.

 A partir dos estudos de formação de biofilme evidencia-se o fato de que uma maior 

atenção precisa ser dada ao estudo dos fatores de virulência de estafilococos de origem 

animal, em especial pequenos animais. As cepas isoladas neste estudo foram, em sua 

grande maioria, fortes produtoras de biofilme, fator que pode contribuir para casos 

mais graves, de difícil tratamento e recorrentes.
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9. ANEXOS

Serviço Público Federal
Universidade Federal Fluminense

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Comissão de Ética no Uso de Animais

Certificamos que o projeto n° 776, intitulado “Caracterização da formação de
biofilme nas amostras de Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus

schleiferi e Staphylococcus aureus isolados de amostras clínicas de caninos e
felinos do estado do Rio de Janeiro, Brasil”, sob a orientação do Prof. Dr. Bruno de
Araujo Penna do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, está de
acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal da SBCAL e obteve a

aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais em 28 de Julho de 2016. Este
certificado é válido por três anos após sua aprovação.

Niterói, 28 de Julho de 2016.

_________________________________________
Prof. Dr. Fabio Otero Ascoli

Coordenador da CEUA


