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RESUMO 

Staphylococcus aureus é um dos principais agentes de infecções da corrente sanguínea 

(ICS), ocasionando altas taxas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. No presente 

estudo foram analisadas 25 amostras identificadas como S. aureus isoladas de 

hemoculturas de 15 pacientes, no período de junho a dezembro de 2018, no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP). Todas as amostras analisadas pelo Laboratório de 

Microbiologia Clínica do Serviço de Patologia Clínica (SPC) do HUAP, em que a 

identificação da espécie e do perfil de susceptibilidade antimicrobiana foi realizada a 

partir do sistema automatizado PhoenixBDTM. O objetivo do presente estudo foi 

confirmar os resultados emitidos pelo PhoenixBDTM, a fim de compreender a eficácia dos 

métodos utilizados para o diagnóstico de infecções causadas por este patógeno, além de 

descrever o perfil de susceptibilidade das amostras de S. aureus. A identificação 

bacteriana foi confirmada por metodologia convencional (coloração de Gram, teste da 

catalase, presença do fator clumping e teste da coagulase) e pelo método de ionização por 

dessorção a laser assistida por matriz - tempo de voo - espectrometria de massa (MALDI-

TOF do inglês “Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time Of Flight - Mass 

Spectrometry”). Além disso, as amostras foram submetidas ao método de disco-difusão 

em ágar para confirmação do resultado do teste de susceptibilidade aos antimicrobianos. 

Observou-se concordância de 100% na identificação das amostras entre a metodologia 

automatizada (PhoenixBD™), metodologia convencional, e MALDI-TOF MS. Em 

relação à resistência antimicrobiana, ambos os testes identificaram que 100% (25/25) das 

amostras foram resistentes à penicilina, 60% (15/25) à eritromicina, 56% (14/25) à 

clindamicina e 52% (13/25) à oxacilina. Das 25 amostras foram pós-selecionadas para 

posteriores análises 16 amostras de S. aureus, relacionadas à episódios de bacteremia de 

15 pacientes (um paciente apresentou dois episódios), foi possível observar que a maioria 

dos episódios (7/16; 43,8%) foi relacionada à Infecção Primária da Corrente Sanguínea 

associada ao uso de Cateter Vascular (IPCS-CV). Das 16 amostras, metade foi 

caracterizada como MRSA (S. aureus resistente à meticilina) e todas as amostras foram 

causadoras de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Já entre as oito 

amostras MSSA (S. aureus susceptível à meticilina) identificadas, seis foram causadoras 

de IRAS, enquanto duas causaram Infecção de Origem Comunitária. De maneira geral, 

não houve diferença estatística em relação à resistência antimicrobiana entre amostras 

MSSA e MRSA. Contudo, observou-se que o fenótipo de resistência induzida à 

clindamicina pela presença de eritromicina foi expresso somente por amostras MSSA 

(fenótipo iMLSB), enquanto o a resistência constitutiva à ambos os antibióticos (fenótipo 

cMLSB) foi expressa apenas por amostras MRSA (p-valor 0,0079). De acordo com a 

análise dos resultados, pode-se sugerir que ICS causadas por S. aureus no HUAP podem 

ser causadas tanto por amostras MRSA quanto MSSA, que, em sua maioria, encontram-

se relacionadas ao uso de cateter. Além disso, pode-se concluir que o PhoenixBDTM se 

apresenta como um método automatizado acurado para a identificação de amostras de S. 

aureus de ICS quando comparado com metodologia convencional e MALDI-TOF MS, 

assim como para a detecção da resistência antimicrobiana.  

 

Palavras Chave: Infecção da Corrente Sanguínea Staphylococcus aureus; diagnóstico; 

resistência antimicrobiana 
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ABSTRACT 

 

Staphylococcus aureus is one of the causative agents of bloodstream infections (BSI), 

leading to high mortality and morbidity rates around the world. In the present study, 25 

isolates identified as S. aureus recovered from blood cultures of 15 patients, during the 

period of July to December of 2018, at Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

were evaluated. All isolates were identified (species identification and resistance profile) 

at Laboratório de Microbiologia Clínica do Serviço de Patologia Clínica (SPC) of HUAP 

using the automated system PhoenixBDTM. The aim of this study was to confirm the 

results obtained by PhoenixBDTM, in order to better understand the accuracy of this 

automated method to properly diagnose infections caused by this pathogen, as well as to 

describe the resistance profile of S. aureus isolates. The bacterial identification was 

confirmed using the conventional mythology (Gram stain, catalase test, presence of 

clumping factor and coagulase test) and the MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionization - Time Of Flight - Mass Spectrometry) Besides, all isolates were 

analyzed by the disk-diffusion test to confirm their resistance profile. It was observed an 

agreement of 100% in S. aureus identification when we compared the automated system 

(PhoenixBD™), conventional methodology and MALDI-TOF MS. Regarding the 

antimicrobial resistance, both methods identified that 100% (25/25) of isolates were 

resistant to penicillin, 60% (15/25) to erythromycin, 56% (14/25 to clindamycin and 52% 

(13/25) to oxacillin. Of the 25 samples were post-selected for further analysis 16 samples 

of S. aureus, related to bacteremia episodes of 15 patients (one patient presented two 

episodes), we observed that the majority of them (7/16; 43,8%) caused catheter-related 

BSI (CL-BSI). Of 16 isolates, half were characterized as MRSA (Methicillin-resistant S. 

aureus), all of them causing Healthcare Associated Infections (HAI). Among the eight 

MSSA (Methicillin-susceptible S. aureus) identified, six caused HAI, while two caused 

Community-acquired Infections. Overall, there was no statistic difference regard the 

antimicrobial resistance presented by MRSA and MSSA isolates. However, we observed 

that the inducible resistance to clindamycin due the presence of erythromycin disk 

(iMLSB phenotype) was only expressed by MSSA isolates, while the constitutive 

resistance to both antimicrobials (cMLSB phenotype) was shown only by MRSA isolates 

(p-value 0.0079). According to these results, we can suggest that BSI caused by S. aureus 

in patients attended at HUAP could be caused by MRSA and MSSA isolates, and, in 

majority, this could be catheter related infections. Moreover, we conclude that the 

PhoenixBDTM is an accurate automated system to identify S. aureus isolates of BSI when 

compared to the conventional methods and MALDI-TOF MS, as well as the detection of 

antimicrobial resistance.  

 

 

Key Words: Bloodstream Infection; Staphylococcus aureus; diagnosis; antimicrobial 

resistance 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e Infecções Comunitárias 

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) afetam milhões de pessoas 

no mundo e são consideradas uma das causas relacionadas à saúde do paciente de maior 

importância (SOLEYMANI et al., 2018). De acordo com o "Centers for Disease Control 

and Prevention" (CDC) dos Estados Unidos, as IRAS são infecções adquiridas no curso 

de um tratamento específico para outra enfermidade, dentro de um cenário de cuidados 

médicos. O termo IRAS se refere à infecções associadas à admissão de um paciente à 

uma unidade de saúde (antigamente denominadas de infecções nosocomiais), mas o termo 

também inclui infecções desenvolvidas em diferentes cenários, em que o paciente obtém 

assistência à saúde, como por exemplo casas de repouso, clínicas de medicina da família, 

atendimento domiciliar e atendimento ambulatorial. Além disso, classifica-se como IRAS 

infecções que ocorrem após as primeiras 48 horas de admissão do paciente ou mais, após 

hospitalização, ou dentre um período de 30 dias após recebimento de assistência médica 

(REVELAS, 2012). Por outro lado, o Ministério da Saúde (MS), na Portaria nº 2.616 de 

12/05/1998 (http://www.ccih.med.br/portaria2616.html), classificou infecção 

comunitária (IC) como aquela que é constatada no ato de admissão do paciente, desde 

que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. Também pode ser 

considerada IC aquela infecção associada à complicação da infecção já presente na 

admissão, a menos que haja troca de microrganismos juntamente com sintomas 

sugestivos da aquisição de uma nova infecção. Portanto, considera-se como IC aquela 

causada por um isolado bacteriano recuperado até 48h da entrada do paciente no hospital, 

com evidencias claras de infecção adquirida anteriormente a este momento (KAPLAN et 

al. 2005). Tais infecções, tanto hospitalares quanto comunitárias, são importantes causas 

de morbidade e mortalidade em instituições de saúde de todo o mundo, constituindo um 

problema de saúde pública, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento (CORRADO et al., 2017; RATTANAUMPAWAN & 

THAMLIKITKUL, 2017).  

Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativos, Klebisiella 

pneumoniae/oxytoca, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumanii, Clostridioides difficile, Enterococcus spp., Candida spp., e outras 

enterobactérias estão entre os principais microrganismos envolvidos em IRAS, cujas 

http://www.ccih.med.br/portaria2616.html
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taxas variam de acordo com o país e o tipo de infecção (LAKE et al., 2018). No entanto, 

S. aureus é um dos patógenos mais comuns não só nos serviços de saúde, mas também 

na comunidade (SHEN et al., 2019). 

 

1.2. Staphylococcus aureus 

O gênero Staphylococcus é composto por 53 espécies e 28 subespécies da família 

Staphylococcaceae (PARTE et al., 2018). As espécies deste gênero são classificadas 

como cocos Gram-positivos, com diâmetro de 0,5 a 1,5 mm e apresentam-se em pequenas 

cadeias ou em arranjos irregulares na forma de cachos. São bactérias anaeróbias 

facultativas, com temperatura ótima de crescimento a 35-37 ºC e apresentam crescimento 

na presença de até 10% de cloreto de sódio (NaCl). Estes microrganismos são imóveis, 

não formadores de esporos e resistentes a 0,04 U de bacitracina. Também são produtores 

da enzima catalase. Esta enzima converte o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, 

sendo possível sua utilização em testes para diferenciar os Staphylococcus de outros cocos 

Gram-positivos, como Streptococcus spp. e Enterococcus spp. (RYAN et al., 2004). Há 

uma divisão do gênero Staphylococcus em dois grupos, baseada na capacidade de 

produção de coagulase, uma proteína extracelular que converte fibrinogênio sanguíneo 

em fibrina. Assim, temos os Staphylococcus coagulase-negativos (SCN) e os coagulase-

positivos (KLOOS & BANNERMAN, 1999).  

A espécie S. aureus, pertencente ao grupo dos Staphylococcus coagulase positivos, 

possui colônias grandes com coloração amarelo-dourada, além de frequentemente 

apresentar β-hemólise quando crescida em agar com sangue desfibrinado de carneiro a 

35-37 ºC por 24 a 48 h. Para mais, aproximadamente 97% de suas cepas produzem o fator 

clumping, uma adesina da parede celular bacteriana capaz de se ligar ao fibrinogênio, 

promovendo a agregação de microrganismos (KLOOS & BANNERMAN, 1999). Além 

disso, essa espécie é capaz de fermentar o açúcar manitol, o que permite a utilização do 

meio seletivo Ágar Manitol Salgado (AMS) para o isolamento e identificação prévia de 

amostras de Staphylococcus spp. O AMS contém em sua composição NaCl (cloreto de 

sódio) a uma concentração de 7,5%, que resulta em uma inibição parcial ou completa de 

outros microrganismos que não toleram altas concentrações de sal. A fermentação do 

manitol, com posterior produção de ácido e diminuição do pH, é indicada por uma 

alteração de coloração do meio, devido a presença do indicador de pH Vermelho de Fenol. 
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Staphylococcus aureus são capazes de fermentar o manitol, sendo esta característica 

evidenciada pela mudança da coloração vermelha do meio para amarela (BANNERMAN 

& PEACOCK, 2007). Contudo, alguns autores já reportaram a existência de cepas de S. 

aureus incapazes de fermentar o manitol, demonstrando que o critério de crescimento de 

colônias fermentadoras do manitol em AMS para detecção de amostras de S. aureus 

precisa estar associado a outros métodos de identificação para confirmação do diagnóstico 

(SANTOS et al., 2015; KATEETE et al., 2010). Inclusive, isolados clínicos de cepas de 

S. aureus resistentes à meticilina (do inglês Methicillin-resistant S. aureus; MRSA) não 

fermentadores de manitol já foram relatados na literatura (KATEETE et al., 2010). 

Sabe-se que S. aureus é encontrado como microrganismo comensal na pele, nariz e 

membranas mucosas de humanos e animais saudáveis, sendo a narina anterior o sítio de 

colonização mais frequente (KRISMER et al., 2017). Até 30% da população humana é 

assintomática e permanentemente colonizada por Staphylococcus aureus nas narinas 

(SKAR et al., 2018). Contudo, a garganta e trato gastrintestinal também têm sido 

identificados como nichos secundários desta espécie (ACTON et al., 2009; WILLIAMS, 

NAKATSUJI & GALLO, 2017). Nos Estados Unidos estima-se que uma a cada três 

pessoas seja portadora assintomática de S. aureus nasal, com duas a cada 100 pessoas 

colonizadas por cepas MRSA (CDC, 2017). As interações entre as células epiteliais nasais 

com proteínas bacterianas permitem o sucesso do S. aureus como membro da microbiota 

do hospedeiro (SAKR et al., 2018).  

Além de fazer parte da microbiota, a espécie S. aureus é reconhecida como um 

importante patógeno humano, tendo sido isolado pela primeira vez em 1880 de um 

abscesso supurativo pelo cirurgião Alexandre Ogston (DOS SANTOS et al., 2007). De 

forma geral, a colonização por S. aureus aumenta o risco de infecções no hospedeiro 

(COSTABEBER et al., 2016; CHOI et al., 2016; SADER et al., 2016). As infecções 

causadas por S. aureus podem envolver desde infecções cutâneas e de tecidos moles, 

como impetigo, celulite e abcesso, até infecções invasivas, como pneumonia, endocardite, 

meningite e bacteremia (DA COSTA et al., 2016; GALLARDO-GARCÍA et al., 2016). 
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1.2.1. Bacteremia e Infecção da Corrente Sanguínea (ICS) por S. aureus 

Bacteremia é definida como a presença de microrganismos na corrente sanguínea do 

hospedeiro, podendo ser classificada como bacteremia primária ou secundária. A 

bacteremia primária pode ocorrer de forma direta através do uso de agulhas e cateteres, 

por exemplo, que inserem o microrganismo na corrente sanguínea. Já a bacteremia 

secundaria ocorre de forma indireta, pela chegada de microrganismos no sangue a partir 

de um foco primário de infecção através da drenagem dos vasos linfáticos (OPLUSTIL, 

2010, pág. 206). O quadro de bacteremia pode indicar a disseminação de uma infecção, 

cuja manifestação clínica pode variar de um quadro leve e autolimitado até o óbito 

(GUILLARDE et al., 2007; OPLUSTIL, 2010, pág. 206).  

S. aureus é um dos patógenos humanos mais comuns que causam infecções da 

corrente sanguínea (ICS), o que pode levar à uma bacteremia, tanto comunitária como 

hospitalar. A bacteremia por S. aureus está frequentemente associada com alta morbidade 

e mortalidade, que varia dependendo da fonte da infecção (HADANO et al., 2018; VAN 

HAL et al., 2012). Estudos recentes demonstram que cerca de 30% das ICS causada por 

S. aureus estão associadas ao óbito dos pacientes (DE ROSA et al., 2016; LI et al., 2018; 

VAN HAL et al., 2012), sendo que há um aumento de 40% na taxa de mortalidade entre 

pacientes com bacteremia por MRSA em comparação com pacientes que tiverem 

bacteremia por MSSA (do inglês, Methicillin-susceptible S. aureus) (SHURLAND et al 

2007; COSGROVE et al., 2003). 

A epidemiologia molecular global da bacteremia por S. aureus e sua possível 

associação com fatores específicos de virulência permanece incerta (PÉREZ-

MONTARELO et al., 2018). Além disso, também está associada a infecções graves, 

como endocardite infecciosa, artrite séptica e osteomielite, e complicações, como sepse e 

choque séptico, que levam a resultados adversos e difíceis de tratar (SHORR et al., 2006). 

Cerca de 20 a 30% dos casos de bacteremia secundária ocasionam óbito em até 30 dias 

(HADANO et al., 2018; VAN HAL et al., 2012). Entre os fatores de risco para bacteremia 

por S. aureus estão a prematuridade, colonização nasal por S. aureus e a presença de 

cateteres intravasculares (periféricos e centrais) ou dispositivos implantados (O`REILLY 

et al., 2019). Portanto, a identificação precoce de ICS causada por S. aureus é importante 

para o início do tratamento adequado, evitando a bacteremia persistente, que está 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/human-pathogen
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/human-pathogen
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bacteremia


 

16 

 

diretamente associada a um pior prognóstico, como a endocardite infecciosa (HADANO 

et al., 2018).  

No Brasil, S. aureus foi o principal agente causador de ICS em 16 hospitais das cinco 

regiões geográficas brasileiras, sendo que 43,3% das infecções foram causadas por cepas 

multirresistentes deste microrganismo (MARRA et al., 2011). A Organização Mundial da 

Saúde divulgou, em 2017, uma lista de prioridade global de bactérias resistentes para 

guiar a pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos e, S. aureus resistente à 

meticilina e/ou com resistência intermediária ou plena à vancomicina estavam presentes 

e pertenciam ao grupo de alta prioridade (WHO et al, 2017). 

 

1.2.2. S. aureus resistente à meticilina 

A resistência à meticilina foi reconhecida pela primeira vez em 1961 (APELBAUM 

et al., 2007). A mesma é resultado da aquisição do gene mecA, que codifica uma proteína 

modificada de ligação à penicilina (PBP2a) com baixa afinidade para β-lactâmicos (BA, 

et al., 2013). O gene mecA encontra-se inserido no cassete cromossômico estafilocócico 

mec (SCCmec, do inglês Staphylococcal Cassette Chromosome mec), caracterizado como 

um elemento genético móvel de resistência (ROLO et al., 2017).  

A resistência emergente aos b-lactâmicos em cepas de S. aureus vem deixando 

poucas alternativas terapêuticas para tratar as infecções causadas por cepas MRSA 

(ADHIKARI et al., 2017). Este aumento é observado especialmente no ambiente 

hospitalar, de tal forma que se tornou comum encontrar isolados infecciosos de S. aureus 

resistentes à meticilina em hospitais (DULON et al., 2011; KNIGHT et al., 2012). As 

cepas MRSA são encontradas em todo o mundo e a maioria apresenta-se resistente a 

múltiplos fármacos (APELBAUM et al., 2006; DESBOIS et al., 2009; RODRÍGUEZ-

NORIEGA & SEAS et al. 2010). 

Até meados da década de 1990, as infecções por MRSA eram limitadas a hospitais, 

infectando principalmente idosos e pacientes com sistema imunológico enfraquecido ou 

submetidos à cirurgia (CHAMBERS et al. 2001). Nas últimas décadas, entretanto, houve 

o surgimento de cepas MRSA com capacidade de causar doenças em indivíduos sem 

fatores de risco associados, fora do ambiente hospitalar (OTTO, 2013). Estas cepas 

associadas à comunidade (do inglês, Community-associated Methicillin-resistant S. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/beta-lactam
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aureus; CA-MRSA) combinam a resistência à meticilina com maior virulência em 

relação as cepas associadas a hospitais (do inglês, Healthcare-associated-methicillin-

resistant S. aureus; HA-MRSA). A manifestação mais frequente da doença associada ao 

CA-MRSA é a infecção da pele e parte moles (IPPM) (LOEWEN et al., 2017; NEVILLE-

SWENSEN et al., 2011; MEDDLES-TORRES et al., 2013). 

1.3. Diagnóstico laboratorial de Infecções da Corrente Sanguínea 

1.3.1. Hemocultura  

Apesar de grandes progressos terem sido feitos para melhorar a identificação de 

microorganismos, a hemocultura continua sendo o padrão ouro e a ferramenta de primeira 

linha para o diagnóstico de ICS (LAMY et al., 2016). Por definição, hemocultara é uma 

amostra de sangue obtida e inoculada em um ou mais fracos de hemocultura, após uma 

única punção venosa ou arterial.  

Segundo a Anvisa, a aplicação do critério diagnótico para detecção de infecções 

primárias da corrente sanguinea (IPCS) laboratorialmente confirmada e a realização do 

diagnóstico de Infecções de Corrente Sanguínea Associadas a Cateteres centrais (ICS-

RC) depende da coleta de hemoculturas (ANVISA, 2017). Dessa forma, a fase pré-

analítica torna-se indispensável de ser otimizada a fim de obter resultados fidedignos ao 

quadro do paciente, possibilitando a recuperação de microrganismos que verdadeiramente 

estejam causando infecção (reduzindo os resultados falso-negativos) e, paralelamente, 

evitandos as contaminações de amostras, minimizando resultados falso-positivos 

(GARCIA et al., 2015; LAMY et al., 2016). 

As hemoculturas são comumente coletadas quando os pacientes apresentam febre, 

calafrios, leucocitose, choque séptico, suspeita de endocardite ou antes do início do 

tratamento antimicrobiano em pacientes idosos ou imunocomprometidos (LAMY et 

al.,2016; ANVISA, 2017). Alguns fatores são relatados como indispensáveis para a 

realização de uma hemocultura. O principal deles é a antissepsia cuidadosa da pele no 

momento da coleta para reduzir o risco de contaminação, de modo que a taxa de 

contaminantes permaneça abaixo do limite aceitável de 3% (GARCIA et al., 2015). As 

amostras de sangue são coletadas por punções venosas separadas de sítios anatômicos 

diferentes ou coletadas via cateter (OPLUSTIL, 2010, pág. 206). A amostragem de 

volume adequada é o parâmetro mais importante para a detecção de microorganismos da 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034113000749?via%3Dihub#!
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corrente sanguínea, pois a densidade bacteriana baixa no sangue atrapalha a detecção da 

bacteremia (LAMY et al.,2016; ANVISA, 2017). 

Segundo Miller e colaboradores (2018), o diagnóstico de ICS pode ser um dos mais 

críticos nos laboratórios de microbiologia clínica. Para a grande maioria dos agentes 

etiológicos das ICS métodos convencionais de hemocultura apresentam resultados 

positivos nas primeiras 48 horas após coleta do material clínico. Uma incubação por mais 

de 5 dias raramente é necessária quando sistemas de cultura de sangue e meios de 

monitoramento contínuos automatizados modernos são utilizados. Isso inclui a 

recuperação de organismos historicamente exigentes como pertencentes ao grupo 

HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella e Kingella) e 

espécies de Brucella (spp) (BARON et al., 2005). 

 

1.3.2.1. Bactec™ – hemocultura automatizada 

Entre os sistemas de hemocultura atualmente disponíveis na rotina diagnóstica, o 

sistema BACTEC™ (BD Diagnostic Systems, Sparks, MD) foi desenvolvido para 

encurtar o tempo de detecção de hemoculturas positivas (MENCHINELLI et al., 2019). 

A hemocultura manual depende da homogeneização em intervalos determinados de 

tempo, e a positividade da mesma é verificada na presença de turvação do meio. No caso 

das hemoculturas automatizadas, o resultado positivo é avaliado através da detecção da 

produção de dióxido de carbono pelo microorganismo inoculado. O sensor é monitorado 

pelo sistema a cada 10 minutos para qualquer aumento na sua fluorescência, que é 

proporcional a quantidade crescente de dióxido de carbono presente no frasco (LIN et al., 

2013). Os sistemas BACTEC™ empregam meios contendo resina em garrafas de 

hemocultura para melhorar a recuperação do organismo (MENCHINELLI et al., 2019).  

A precoce detecção de uma hemocultura positiva é fundamental, pois a identificação 

atrasada do organismo causador da infecção pode aumentar o tempo de início da terapia 

antimicrobiana, e então, influenciar o resultado clínico dos pacientes. Além disso, 

programas de controle de qualidade, incluindo o monitoramento das variáveis pré-

analíticas, devem ser reforçados para lidar com as deficiências que são frequentemente 

relatadas ao longo do processo, desde a coleta até a detecção do microorganismo (LAMY 

et al., 2016).  
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1.3.2.2  PhoenixBDTM 

O Sistema automatizado PhoenixBDTM (BD Diagnostic Systems, Sparks, MD) 

destina-se à identificação rápida de bactérias in vitro e a determinação quantitativa da 

susceptibilidade antimicrobiana através da concentração mínima inibitória de 

microorganismos clinicamente relevantes (LIN et al., 2013). O sistema fornece resultados 

rápidos sobre a maioria das bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, gram-positivas e 

gram-negativas que infectam seres humanos. Essa identificação rápida e os testes de 

sensibilidade são fundamentais para adaptar o tratamento antimicrobiano e evitar um pior 

prognóstico do paciente (KRIEGESKORTE et al., 2018). Duggal e colaboradores (2012) 

mostraram que o tempo de identificação e determinação de susceptibilidade 

antimicrobiana com o uso do PhoenixBDTM foi menor em comparação a metodologia 

convencional. Além disso, o sistema foi introduzido na microbiologia clínica há alguns 

anos e sua confiabilidade já está bem estabelecida (YONETANI et al., 2012; CARROLL 

et al.,2006). 

 

1.3.2.3. MALDI-TOF MS 

O MALDI-TOF MS (do inglês, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time 

Of Flight - Mass Spectrometry) tornou-se padrão ouro na identificação bacteriana em 

laboratórios de microbiologia, pois acelera e aperfeiçoa o diagnóstico de microrganismos 

(SCHUBERT, 2017). A ionização por dessorção a laser assistida por matriz - tempo de 

voo utiliza espectrometria de massa para identificar rapidamente espécies de bactérias e 

leveduras após o isolamento de amostras clínicas (PATEL et al., 2017; IDELEVICH et 

al., 2014). O uso desta tecnologia tem reduzido significativamente o tempo de 

identificação dos microorganismo em média de 24h quando comparada com as técnicas 

convencionais (STEVENSON L.G et al., 2010). Estudos demonstram que um número 

crescente de laboratórios tem utilizado MALDI-TOF MS para a identificação de S. aureus 

(NOMURA et al., 2015; JOSTEN et al., 2013). 

Em menos de uma década, o MALDI-TOF entrou nos laboratórios de diagnóstico 

microbiológico em todo o mundo, fornecendo um serviço além de rápido, barato e 

confiável para identificação de bactérias e fungos cultivada em placas de agar ou em 
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meios líquidos (SCHUBERT et al., 2016; HRABÁK et al., 2013). Dessa forma, a 

utilização dessa nova tecnologia além de reduzir custos a longo prazo, possibilita o 

diagnóstico precoce dos pacientes, possibilitando que o mesmo receba o tratamento 

adequado rapidamente e tenha um melhor prognóstico.  
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2. OBJETIVO 

2.1.  Objetivo geral  

 

O objetivo do presente estudo foi confirmar a identificação bacteriana e o perfil de 

susceptibilidade antimicrobiana de hemoculturas positivas para Staphylococcus aureus, 

encaminhadas ao laboratório de Microbiologia Clínica do Serviço de Patologia Clínica 

(SPC) do Hospital Antônio Pedro (HUAP), além de descrever o perfil de susceptibilidade 

das amostras, de acordo com os resultados encontrados. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

a) Confirmar a identificação da espécie bacteriana pela metodologia convencional; 

b) Confirmar a identificação da espécie bacteriana pela metodologia MALDI-TOF MS; 

c) Confirmar o perfil de susceptibilidade antimicrobiana pelo método de disco-difusão 

em ágar; 

d) Comparar os métodos de identificação bacteriana e de determinação do perfil de 

susceptibilidade aos antimicrobianos; 

e) Descrever a resistência antimicrobiana das amostras de S. aureus. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Características do estudo 

 3.1.1. Desenho do estudo e descrição das amostras utilizadas 

Foi desenvolvido um estudo transversal, descritivo e laboratorial para avaliar 

amostras de Staphylococcus aureus oriundas de hemoculturas, coletadas de pacientes 

admitidos no HUAP, no período de junho a dezembro de 2018. O presente projeto foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP, da 

Universidade Federal Fluminense.  

No presente estudo foram selecionadas 25 amostras bacterianas isoladas de 

hemoculturas encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia do SPC do HUAP, para 

análise diagnóstica. As amostras foram provenientes de 15 pacientes admitidos no HUAP. 

A identificação da espécie e do perfil de susceptibilidade antimicrobiana foi realizada a 

partir do sistema automatizado PhoenixBDTM, para os seguintes antibióticos:  penicilina, 

oxacilina, vancomicina, eritromicina, clindamicina, gentamicina, sulfametoxazol-

tripetoprim, tetracilina, rifampicina, ceftarolina, linezolida, daptomicina, tigeciclina, 

minociclina e moxifloxacina. Todos analisados de acordo com protocolos utilizados pela 

rotina laboratorial para o diagnóstico microbiológico das infecções bacterianas.  

As amostras selecionadas para o presente estudo encontram-se estocadas em caldo 

TSB (do inglês Tripticase Soy Broth, BBL™; BD Diagnostics, Oxford, Inglaterra) com 

20% (v/v) de glicerol, a - 20°C (Sambrock, Fritsch e Maniatis, 1989). A Figura 1 ilustra 

o fluxograma do presente estudo. 
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Figura 1. Fluxograma da metodologia utilizada no presente estudo. HUAP – Hospital Universitário Antonio Pedro; AMS – ágar manitol 

salgado. MALDI TOF MS - Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time Of Flight - Mass Spectrometry. 
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3.2. Metodologias fenotípicas convencionais de identificação  

Os testes fenotípicos utilizados para confirmar o gênero e a espécie bacteriana foram 

realizados com base nas metodologias descritas por MacFaddin (2000) e Bannerman e 

Peacock (2007). Todas as amostras foram semeadas em ágar acrescido de 5% de sangue 

de carneiro (Plast Labor; Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e, posteriormente, incubadas a 35-37 

ºC por 24 a 48 h para análise de pureza, aspecto das colônias e padrão de hemólise. As 

colônias com aspecto cremoso de cor branco-amarelada, podendo apresentar beta-

hemólise ou não, foram posteriormente confirmadas utilizando a coloração de Gram, teste 

de catalase, teste de coagulase e a pesquisa do fator clumping. Posteriormente, as amostras 

foram semeadas em Agar Manitol Salgado (AMS) (Plast Labor; Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) para auxiliar na confirmação da espécie, a partir da fermentação do manitol. 

 

3.2.1. Coloração de Gram 

As amostras foram submetidas à coloração de Gram para análise do aspecto 

morfotintorial. O método de coloração utiliza corante cristal violeta, que fica retido pela 

parede celular espessa de peptidoglicano encontrada nos organismos Gram-positivos, 

como o Staphylococcus aureus. Isso confere aos organismos Gram-positivos cor roxo-

azulada quando vistos em microscópio ótico. A coloração de Gram foi realizada 

utilizando o kit de coloração de Gram da Laborclin (Pinhais, PN, Brasil) segundo as 

recomendações do fabricante. As amostras usadas como controles foram: S. aureus 

ATCC 25923 (controle para cocos Gram-positivos) e E. coli ATCC 25922 (controle para 

bacilos Gram-negativos). 

 

3.2.2. Teste da Catalase 

Foi realizado o teste da catalase para verificar a produção desta enzima por amostras 

pertencentes ao gênero Staphylococcus spp.. Para isto, o crescimento bacteriano foi 

obtido através da semeadura em TSA (Trypticase Soy Agar, BD, Becton, Dickinson and 

Company; Sparks, MD, EUA) com incubação entre 35-37ºC por 24 h. Para a realização 

do teste da catalase, uma colônia bacteriana obtida através do crescimento em TSA foi 

transferida para uma lâmina de vidro com o auxílio de uma alça bacteriológica estéril e, 

posteriormente, uma gota de peróxido de hidrogênio (Proquimios; Rio de Janeiro, RJ, 
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Brasil) a 3% foi adicionada sobre a mesma. A formação de bolhas de oxigênio sugeriu a 

produção da enzima catalase. As amostras S. aureus ATCC 25923 (catalase positiva) e E. 

faecalis ATCC 51299 (catalase negativa) foram utilizadas como controles do teste. 

 

3.2.3. Fator clumping e teste da coagulase 

As amostras também foram submetidas à pesquisa do fator clumping e, para isto, foi 

utilizado o kit Staphclin (Laborclin; Pinhais, PN, Brasil) seguindo as orientações do 

fabricante. O resultado do teste foi considerado positivo diante do surgimento de 

aglutinação aparente. Todas as amostras, tanto as que apresentaram resultado negativo ou 

de difícil interpretação, assim como amostras com resultado positivo para o fator 

clumping, foram avaliadas através do teste da produção da coagulase em tubo, utilizando 

o kit Coagu-plasma (Laborclin; Pinhais, PN, Brasil), segundo a descrição do fabricante. 

As amostras foram consideradas como coagulase positivas quando houve a formação de 

um coágulo após o período de incubação a 35-37 ºC por até 24 h. Os controles utilizados 

em ambos os testes foram: S. aureus ATCC 25923 (controle positivo) e S. epidermidis 

ATCC 14990 (controle negativo). 

 

3.3. MALDI-TOF MS (Ionização e dessorção a laser assistida por matriz - tempo de 

voo - espectrometria de massa, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time 

Of Flight - Mass Spectrometry) 

Em conjunto com os testes fenotípicos convencionais, a técnica de MALDI-TOF MS 

foi utilizada para confirmação da espécie S. aureus, em parceria com o Instituto de 

Microbiologia Professor Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Primeiramente, as amostras foram semeadas em TSA (BD) e incubadas a 35-37 ºC por 

24 h. Antes do início do procedimento preenche-se uma planilha em uma folha A4 

numerada com a ordem das placas, para a possível comparação e avaliação posterior dos 

resultados. A partir do crescimento bacteriano obtido após 24h, utilizando um palito de 

madeira, uma colônia bacteriana de cada amostra foi depositada em poços de uma placa 

metálica (sample target) fornecida pelo fabricante do equipamento MALDI-TOF MS 

Microflex LT (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). Cada amostra foi analisada em 

duplicata. Em seguida, em cada poço da placa metálica foi adicionado 1 µL de ácido 

fórmico a 70% (v/v) (Sigma-Aldrich Chemical Company; Saint Louis, MO, EUA). Após 

secagem da placa a temperatura ambiente, foi adicionado 1 µL da matriz composta por 
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ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (HCCA, Sigma; Saint Louis, MO, EUA) preparado em 

acetonitrila 50% e ácido trifluoroacético 2,5% (Sigma; Saint Louis, MO, EUA) por poço. 

A placa foi novamente mantida a temperatura ambiente para completa secagem da 

mistura e formação dos cristais e, em seguida, foi inserida no equipamento.  

A amostra Escherichia coli DH5α foi utilizada para calibrar o aparelho e os espectros 

gerados foram avaliados pelo software de bioinformática MALDI Biotyper versão 7.0 

(Bruker Daltonics) em modo operacional padrão, que faz uma busca em seu banco de 

espectros de referência a fim de encontrar o espectro que mais se assemelha ao obtido 

com a amostra. Ao encontrar os dez microrganismos com os picos mais semelhantes ao 

da amostra analisada, uma lista foi originada com base no score gerado pelo software, o 

qual varia de 0 a 3,0. A faixa de score considerada como aceitável no presente estudo foi 

de 2,000 a 3,000. As possíveis pontuações e resultados estão descritos na Figura 2. 

 

 

 Figura 2. Descrição das faixas de score emitidas na técnica de MALDI-TOF-MS. 

 

3.4 Confirmação do perfil de susceptibilidade antimicrobiana 

3.4.1 Teste de disco-difusão em ágar 

O perfil de susceptibilidade foi confirmado para diferentes classes de 

antimicrobianos a partir do teste de disco-difusão em ágar, de acordo com as 

recomendações do “Clinical and Laboratory Standards Institute” (CLSI, 2019). As 

amostras foram crescidas em TSA (BD), em um período de 24h a 35-37 ºC e diluídas em 

salina estéril a 0,85% até a obtenção de uma suspensão bacteriana, com turbidez 

equivalente ao tubo 0,5 da escala McFarland (1,5 x 108 UFC/mL). As cepas foram 

semeadas de maneira confluente com auxílio de um “swab”, em ágar Müeller-Hinton 

(Difco Kasvi, Detroit, Michigan, EUA). Sobre o meio de cultura foram depositados 

somente os antimicrobianos para os quais as amostras bacterianas que apresentaram 
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resistência no PhoenixBDTM, para fins de confirmação do perfil de susceptibilidade aos 

antimicrobianos. Sendo assim, foram utilizados os discos de antibióticos de penicilina (10 

µg), cefoxitina (30µg), eritromicina (15 µg), clindamicina (2 µg), gentamicina (10 µg) e 

rifampicina (5 µg).  

Concomitantemente ao teste de difusão a partir do disco foi realizado o teste de 

indução de resistência a clindamicina por eritromicina (teste D), conforme determinação 

do CLSI (2019). O disco de eritromicina foi colocado a uma distância de 20 mm (borda 

a borda) do disco de clindamicina, seguido de uma incubação a 35-37 ºC ± 2 por 24 horas. 

A eritromicina presente no disco difunde-se pelo meio de cultura e induz a resistência à 

clindamicina, resultando em um achatamento do halo de inibição, adjacente ao disco de 

eritromicina, com a forma da letra D (efeito D). 

A leitura dos halos foi realizada após 24h de incubação para cefoxitina, eritromicina 

e clindamicina (teste D) e 18h para os demais antimicrobianos, à 35-37 ºC ± 2. A 

interpretação seguiu os critérios estabelecidos pelo CLSI (2019). A amostra padrão 

utilizada como controle do teste foi ATCC 25923 de S. aureus. 

 

3.5. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando a ferramenta online do 

programa GraphPad (https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm) a partir 

do teste exato de Fisher. Um valor de  de 5% foi considerado para significância 

estatística, ou seja, valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos.  

 

 

 

 

 

 

https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm


 

28 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Características gerais das amostras analisadas 

No presente estudo foram analisadas 25 amostras de S. aureus isoladas de 

hemoculturas positivas de 15 pacientes atendidos no HUAP. A Figura 3 mostra a 

metodologia utilizada no estudo com alguns resultados obtidos no mesmo. A Tabela 1 

relata as características clínicas associadas às amostras bacterianas selecionadas.  

 

 

Figura 3. Fluxograma da metodologia utilizada no estudo e caracterização das amostras 

analisas quanto à resistência à meticilina e origem da infecção. MALDI TOF MS - Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionization - Time Of Flight - Mass Spectrometry; MSSA – 

“Methicillin- susceptible S. aureus"; MRSA - "Methicillin-resistant S. aureus"; IRAS - 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde; IC- Infecção Comunitária. 
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A fim de confirmar os resultados obtidos pela metodologia automatizada do 

PhoenixBD™, todas as 25 amostras foram submetidas aos testes convencionais de 

identificação bacteriana e também à identificação pelo MALDI-TOF MS, além de serem 

avaliadas quanto ao perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos a partir do teste de 

disco-difusão em ágar. Após a confirmação da identificação e do perfil de 

susceptibilidade, uma amostra por episódio de bacteremia por paciente foi selecionada 

para análises posteriores (exceto no caso do paciente 14) (Figura 2; Tabela 1). As 

hemoculturas foram coletadas de pacientes oriundos de 8 setores diferentes do HUAP, 

dentre eles: Clinica Cirúrgica Feminina (CCF), Clínica Médica Feminina (CMF), Clínica 

Tabela 1. Características gerais das 25 amostras de S. aureus selecionadas no estudo. 

Nº da 

amostra 

Id. do 

Paciente 

Data de 

coleta 

Setor de 

Internação 

Tipo de 

Infecção 

Classificação 

da 

Infecção 

30 1 01/07/2018 SEM Endocardite IRAS 

31 1 01/07/2018 SEM Endocardite IRAS 

33 1 01/07/2018 SEM Endocardite IRAS 

35 2 02/07/2018 UCO IPCS associada à CV IRAS 

43 2 06/07/2018 UCO IPCS associada à CV IRAS 

116 3 29/07/2018 UCCF IPCS IRAS 

129 4 02/08/2018 SEM IPCS associada à CV IRAS 

159 5 16/08/2018 SEM IPPM IC 

194 6 14/09/2018 SAM Abscesso cerebral IRAS 

195 6 14/09/2018 SEM Abscesso cerebral IRAS 

197 7 11/09/2018 CMF Flebite IRAS 

203 8 25/09/2018 CMF IPCS associada à CV IRAS 

209 9 23/10/2018 UCO Infecção de Sítio Cirúrgico IRAS 

211 10 23/10/2018 HEM Aneurisma Micótico IC 

212 10 23/10/2018 HEM Aneurisma Micótico IC 

224 10 12/11/2018 CTI Aneurisma Micótico IC 

225 10 12/11/2018 HEM Aneurisma Micótico IC 

221 11 12/11/2018 SEM IPCS associada à CV IRAS 

229 11 07/11/2018 SEM IPCS associada à CV IRAS 

231 11 07/11/2018 SEM IPCS associada à CV IRAS 

245 12 26/11/2018 SEM IPCS associada à CV IRAS 

248 13 03/12/2018 SAM IPCS associada à CV IRAS 

258 14 10/12/2018 CTI Endocardite IRAS 

269 14 14/12/2018 CMM Endocardite IRAS 

267 15 11/12/2018 SEM IPCS associada à CV IRAS 
SEM - Serviço de Emergência; UCO - Unidade Coronariana; CCF - Clínica Cirúrgica Feminina; SAM - 

Serviço de Ambulatório; CMF - Clínica Médica Feminina; HEM - Hematologia; CTI - Centro de Tratamento 

Intensivo; CMM - Clínica Médica Masculina; IPCS - Infecção Primária da Corrente Sanguínea; CV - Cateter 

vascular IPPM - Infecção de Pele e Partes Moles; IRAS -  Infecção Relacionada à Assistência à Saúde; IC - 

Infecção Comunitária. 
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Médica Masculina (CMM), Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Setor de Hematologia 

(HEM), Serviço ambulatorial (SAM), Serviço de Emergência (SEM) e Unidade 

Coronariana (UCO).  

A Figura 4 ilustra a distribuição das amostras dos pacientes de acordo com o setor 

em que estavam no momento da coleta da hemocultura. Para um paciente (paciente 14), 

duas amostras foram consideradas, pois o mesmo mudou de setor de internação entre uma 

coleta e outra. Sendo assim, pode-se observar que 38% (6/16) das amostras foram isoladas 

de pacientes atendidos no Serviço de Emergência. 

 

Figura 4. Porcentagem das amostras de Staphylococcus aureus de acordo com o setor de 

coleta da hemocultura. SEM - Serviço de Emergência; CCF - Clínica Cirúrgica Feminina; 

UCO - Unidade Coronariana; CMF - Clínica Médica Feminina; CMM - Clínica Médica 

Masculina; CTI - Centro de Tratamento Intensivo; HEM – Hematologia; SAM - Serviço 

de Ambulatório.  
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Em relação ao tipo de infecção causada pelas amostras de S. aureus, associadas à 

hemocultura positiva, foi possível observar que a maioria das amostras estava relacionada 

com Infecção Primária da Corrente Sanguínea associada ao uso de Cateter Vascular 

(IPCS-CV) (7/16; 43,8%). Entre as três amostras de endocardite (3/16; 18,9%), duas 

foram coletadas do mesmo paciente (paciente 14). Os demais tipos de infecção foram 

relacionados cada um a uma amostra (Figura 5). Além disso, dentre as 16 amostras, 14 

(14/16;88%) foram associadas à IRAS e duas (2/16; 22%) a infecções comunitárias 

(Figura 6). 

 

 

Figura 5. Número de amostras de Staphylococcus aureus de acordo o tipo de infecção 

apresentada pelo paciente. IPCS - Infecção Primária da Corrente Sanguínea; IPCS-CV - 

Infecção Primária da Corrente Sanguínea associada à cateter vascular; IPPM - Infecção 

de Pele e Partes Moles. 
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Figura 6. Número de amostras de Staphylococcus aureus de acordo com a classificação 

da origem da infecção. IRAS - Infecção Relacionada à Assistência à Saúde; IC - Infecção 

Comunitária. 

 

4.2. Confirmação da identificação bacteriana  

4.2.1. Metodologia convencional  

Em relação aos testes fenotípicos convencionais realizados para confirmar a 

identificação bacteriana, foi possível observar que todas as 25 amostras se apresentaram 

como cocos Gram-positivos (Figura 7A), arranjados em cachos, fermentaram o AMS 

(Figura 7B), indicado pela coloração amarela da colônia, produziram a enzima catalase e 

exibiram resultado positivo nos testes da coagulase e fator clumping, sendo então 

identificadas como pertencentes à espécie S. aureus, em concordância com a identificação 

realizada pelo PhoenixBD™.  
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Figura 7. Características morfotintoriais e crescimento em AMS de amostras de S. aureus 

A) Staphylococcus aureus – cocos Gram positivo arranjado em cachos. B) 

Staphylococcus aureus – fermentador de AMS indicado pela coloração amarela da 

colônia. AMS – Ágar Manitol Salgado. 

 

4.2.2. MALDI-TOF MS 

Todas as amostras foram submetidas à técnica de MALDI-TOF MS, cuja pontuação 

mínima considerada como aceitável no presente estudo foi de 2,000. Neste sentido, foi 

observado que 22 amostras (88%) apresentaram identificação altamente provável da 

espécie S. aureus (faixa de score entre 2,300 e 3,000), enquanto três amostras (12%) 

foram confirmadas quanto ao gênero Staphylococcus e apresentaram uma provável 

identificação em nível de espécie S. aureus (faixa de score entre 2,000 e 2,299) (Tabela 

2). Assim como em relação a metodologia convencional, observou-se concordância de 

100% na identificação das amostras entre a metodologia automatizada PhoenixBD™ e o 

MALDI-TOF MS. 

Tabela 2. Distribuição da faixa de score das 25 amostras clínicas de Staphylococcus 

aureus pela técnica de MALDI-TOF MS. 

Faixa de score Interpretação Número (%) 

2,300 – 3,000 
Identificação altamente provável de 

espécie 
22 (88) 

2,000 – 2,299 
Identificação do gênero, identificação 

provável de espécie 
3 (12) 

1,700 – 1,999 Identificação provável do gênero 0 (0) 

0,000 – 1,699 Identificação não confiável 0 (0) 

A) B) 
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4.3. Comparação da identificação da resistência antimicrobiana entre a metodologia 

automatizada e disco-difusão em ágar 

De acordo com o laudo diagnóstico emitido pela metodologia automatizada 

PhoenixBDTM observou-se que 100% (25/25) das amostras de S. aureus isoladas de 

hemocultura foram resistentes a penicilina, 60% (15/25) foram resistentes à eritromicina, 

56% (14/25) resistentes à clindamicina e 52% (13/25) resistentes à oxacilina. Além disso, 

apenas uma amostra apresentou resistência a gentamicina e outra a rifampicina, conforme 

descrito na Tabela 3. Com o objetivo de comparar a identificação da resistência 

antimicrobiana determinada pelo PhoenixBDTM com a metodologia do disco-difusão em 

ágar, todas as 25 amostras foram submetidas ao teste de disco-difusão. De acordo com os 

resultados, a identificação da resistência bacteriana foi concordante em 100% das 

amostras, como descrito na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Perfil de susceptibilidade das 25 amostras 

clínicas de Staphylococcus aureus de acordo com 

método utilizado 

Antimicrobiano 

N (%) de amostras 

resistentes 

PhoenixBDTM DD 

Penicilina 25 (100%) 25 (100%) 

Eritromicina 15 (60%) 15 (60%) 

Clindamicina 14 (56%) 14 (56%) 

Oxacilina/Cefoxitina* 13 (52%) 13 (52%) 

Rifampicina 1 (4%) 1 (4%) 

Gentamicina 1 (4%) 1 (4%) 

DD – Teste de disco-difusão em ágar 

*O PhoenixBD foi realizado usando a oxaciclina, já para o 

método de Difusão em disco foi utilizado o disco de cefoxitina  

 

4.4. Análise do perfil de susceptibilidade antimicrobiano das amostras S. aureus 

A partir do resultado da comparação de ambos os métodos de detecção do perfil de 

susceptibilidade aos antimicrobianos, foram selecionadas 16 amostras de S. aureus 
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oriundas de hemoculturas de 15 pacientes. O objetivo primário do trabalho era selecionar 

uma amostra por paciente. Entretanto, um paciente apresentou duas amostras de S. aureus 

coletadas em momentos diferentes com perfis diferentes de resistência aos 

antimicrobianos. O perfil de susceptibilidade de todas as 16 amostras selecionadas para 

as análises posteriores pode ser encontrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Perfil de susceptibilidade das 16 amostras de 

Staphylococcus aureus selecionada dos 15 pacientes. 

 

Nº da amostra ID do Paciente Perfil de Susceptibilidade 

30 1 OXA, PEN 

35 2 OXA, PEN, CLI, ERI 

116 3 OXA, PEN, ERI 

129 4 PEN, CLI, ERI 

159 5 PEN, GEN 

194 6 PEN, CLI, ERI 

197 7 OXA, PEN 

203 8 PEN, CLI, ERI 

209 9 OXA, PEN, CLI, ERI 

211 10 PEN, CLI, ERI 

221 11 OXA, PEN 

245 12 PEN 

248 13 PEN, CLI, ERI 

258 14 OXA, PEN, CLI, ERI 

269 14 OXA, PEN, CLI, ERI, RIFA 

267 15 PEN 
OXA - Oxacilina; PEN - Penicilina CLI - Clindamicina; ERI- Eritromicina;; 

RIFA - Rifampicina; GEN – Gentamicina. 

 

Das 16 amostras selecionadas dos 15 pacientes, oito (50%) foram classificadas como 

MRSA, sendo estas provenientes de hemoculturas de 7 pacientes (pacientes 1, 2, 3, 7, 9, 

11 e 14) (Tabela 4). Foram consideradas MRSA todas as amostras que apresentaram 

resistência a oxaciclina pelo PhoenixBD, e resistência ao disco de cefoxitina pelo teste de 

disco-difusão em ágar. Todas as amostras MRSA foram classificadas com IRAS, como 

pode ser observado na Figura 6. Além disso, das 8 amostras MSSA, seis (6/8; 75%) 

também receberam a mesma classificação, e duas (2/8; 25%) foram classificadas como 

IC (Figura 8).  
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Figura 8. Distribuição das amostras MRSA e MSSA de acordo com a classificação da 

origem da infecção. MSSA – “Methicillin- susceptible S. aureus"; MRSA - "Methicillin-

resistant S. aureus"; IRAS - Infecção Relacionada à Assistência à Saúde; IC - Infecção 

Comunitária. 

 

A análise dos dados mostrou que aproximadamente 68,75% (11/16) dos episódios 

de bacteremia foram relacionados à IPCS, sendo que a maioria desses foram causados por 

cepas MRSA (6/11; 55%). Além disso, foram analisados dois casos de Infecção de Pele 

e Partes Moles (IPPM) e dois casos de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), com uma 

amostra MRSA cada uma, que originaram quadro de bacteremia secundária. A Figura 9 

mostra a distribuição das amostras MRSA e MSSA de acordo com a topografia por 

sistema. 
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Figura 9. Distribuição das amostras MRSA e MSSA de acordo a topografia por sistema. 

IPCS - Infecção Primária da Corrente Sanguínea; IPPM - Infecção de Pele e Partes Moles; 

ISC - Infecção de Sítio Cirúrgico; AM - Aneurisma Micótico. MSSA - "Methicillin- 

susceptible S. aureus"; MRSA - "Methicillin-resistant S. aureus " 

 

A Figura 10 mostra distribuição das 16 amostras, MRSA e MSSA, de acordo com o 

perfil de susceptibilidade. De acordo com os resultados, todas as amostras foram 

resistentes a penicilina, incluindo oito amostras MSSA. A resistência à clindamicina foi 

observada em nove amostras (9/16; 56,3%), das quais cinco (5/9; 56%) foram MRSA. 

Além disso, dez amostras (10/16; 62%) foram resistentes à eritromicina, sendo cinco 

amostras MRSA e cinco MRSA (5/10; 50% cada). Não houve diferença estatística em 

relação à resistência antimicrobiana entre amostras MSSA e MRSA no presente estudo.  
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Figura 10. Distribuição das amostras MRSA e MSSA de acordo com o perfil de 

susceptibilidade. OXA - Oxacilina; PEN - Penicilina; CLI - Clindamicina; ERI- 

Eritromicina; RIFA - Rifampicina; GEN - Gentamicina; MSSA - "Methicillin-susceptible 

S. aureus"; MRSA - "Methicillin-resistant S. aureus ". 

 

A partir da realização do teste D, cuja a finalidade é observar o fenótipo de resistência 

MLSb (Macrolídeos-Lincosamidas-Streptogramina B), referente a presença do gene erm 

que pode resultar na resistência induzida (iMLSB) ou constitutiva (cMLSB) de 

clindamicina em relação a eritromicina, foi possível identificar cinco amostras (5/16; 

31%) com o fenótipo iMLSB. Este fenótipo é caracterizado pela presença de um 

achatamento do halo de clindamicina adjacente ao disco de eritromicina (chamado de 

halo “D”). Além disso, cinco amostras (4/16; 25%) apresentaram ausência de halo de 

inibição tanto para eritromicina quanto para clindamicina, caracterizando então o fenótipo 

cMLSB. Dentre as nove amostras resistentes à clindamicina, cinco amostras MSSA 

(5/16;31%) apresentaram o fenótipo iMLSB enquanto quatro amostras MRSA (4/16; 

25%) apresentaram o fenótipo cMLSB (p-valor 0,0079) (Figura 11).  
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Figura 11. Distribuição das amostras MRSA e MSSA de acordo os fenótipos iMLSB e 

cMLSB. MSSA - "Methicillin-susceptible S. aureus"; MRSA - "Methicillin-resistant S. 

aureus"; iMLSb – resistência induzida de clindamicina à eritromicina; cMLSb - 

resistência constitutiva de clindamicina à eritromicina. 
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5. DISCUSSÃO  

Staphylococcus aureus tem sido um dos principais patógenos responsáveis por casos 

de infecções em humanos ao redor do mundo, podendo causar tanto infecções hospitalares 

quanto comunitárias (SIT et al.,2017; BOUCHER et al 2018). Um preocupante cenário 

tem se instaurado, pois S. aureus vem se mostrando cada vez mais resistente a múltiplos 

agentes antimicrobianos (CHEN et al 2014; GRUNDMANN et al 2006). A infecção por 

MRSA é um grande problema de saúde pública em muitos países (ABUBAKAR et al., 

2018), podendo estar associada a uma grande variedade de doenças, incluindo: 

endocardite, infecção de pele e tecidos moles, infecção de sitio cirúrgico, osteomielite, 

celulite e abcesso, síndrome do choque tóxico, intoxicação alimentar, entre outras 

(CHANGCHIEN et al., 2016; DOUDOULAKAKIS et al., 2016; REDDY et al 2017).  

No presente estudo foram analisadas 25 amostras de S. aureus isoladas do sangue de 

15 pacientes atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro. Diferentes grupos de 

pacientes encontram-se mais susceptíveis à bacteremia causada pelo S. aureus, dentre eles 

pacientes nos extremos das idades, pacientes com diabetes mellitus, pacientes submetidos 

à hemodiálise e usuários de drogas intravenosas. Infecções relacionadas a cateteres 

vasculares, infecções de pele e partes moles, infecções pulmonares, infecções 

osteoarticulares e endocardite infecciosa, geralmente, funcionam como focos clínicos 

primários da bacteremia pelo S. aureus. No entanto, o foco de infecção não é encontrado 

em cerca de 25% dos casos (GUDIOL et al., 2017). No presente estudo, a maioria das 

amostras foi isolada de pacientes atendidos no Serviço de Emergência (6/16; 38%), sendo 

a maioria destas infecções classificadas como Infecção Primária da Corrente Sanguínea 

associada ao uso de Cateter Vascular (IPCS-CV) (4/6; 66,6%). S. aureus é um dos 

principais patógenos associados à IPCS-CV atualmente (KUO et al., 2018; SATO et al., 

2017; FARRINGTON & ALLON, 2019) estando relacionado à uma maior gravidade da 

infecção (FARRINGTON & ALLON, 2019) e mortalidade (SATO et al., 2017).  

As infecções por S. aureus de origem comunitária, principalmente por cepas MRSA, 

tem sido cada vez mais documentadas (Caboclo et al., 2013; UDO et al.,2013; 

KERZHNER et al 2017). O MRSA associado à comunidade tipicamente se apresenta 

como causador de infecção purulenta da pele e de tecidos moles, podendo ocorrer 

infecção invasiva que pode levar a uma doença grave e complicada (CHAVEZ et al., 

2008; LOEWEN et al., 2017). No presente estudo, entretanto, foram observados apenas 

dois pacientes (2/15; 13%) com infecção comunitária, associada à IPPM e o Aneurisma 

micótico. Contudo, ambas as infecções foram causadas por cepas MSSA. Os demais treze 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinfective-agent
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(13/15; 87%) pacientes foram classificadas como IRAS, estando associadas 

principalmente a IPCS.  

Todas as 25 amostras identificadas como S. aureus tiveram seu perfil de 

susceptibilidade antimicrobiana determinado através da metodologia automatizada 

PhoenixBD™, utilizada na rotina diagnóstica do Laboratório de Microbiologia do 

Serviço de Patologia Clínica do HUAP. Com o objetivo de confirmar a identificação 

laboratorial, todas as amostras foram submetidas aos testes convencionais de 

identificação bacteriana e ao MALDI-TOF MS, assim como foram avaliadas quanto ao 

perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco de difusão em ágar. 

Foi observado 100% de concordância na identificação das 25 amostras de S. aureus entre 

as metodologias PhoenixBDTM, convencional e MALDI TOF MS.  

Chatzigeorgioua e colaboradores (2010) identificaram 147 amostras clínicas de 

Staphylococcus spp. através de testes moleculares, e destas, 52 foram caracterizadas como 

S. aureus. Foi utilizado também como método de identificação o PhoenixBDTM, que 

identificou 90% (132/147) das amostras corretamente, inclusive as 52 amostras de S. 

aureus. No nosso estudo observamos que, das 25 amostras inicialmente identificadas 

como S. aureus pelo PhoenixBDTM, todas apresentaram resultado em concordância com 

a metodologia convencional. Entretanto, uma limitação foi que não utilizamos a 

metodologia molecular para confirmar nossos resultados. 

Além da concordância de 100% entre a metodologia convencional e o PhoenixBD, 

observamos que todas as amostras foram corretamente identificadas pelo MALDI-TOF 

MS. Em um artigo de 2011, Spanu e colaboradores avaliaram o uso do MALDI-TOF MS 

para a identificação de espécies de Staphylococcus spp., usando como método de 

referência o sequenciamento genético. A identificação correta das espécies foi alcançada 

em 99,3% (447/450) dos isolados, com apenas três amostras sendo identificadas 

erroneamente pelo MALDI-TOF MS. Os mesmos autores concluíram que a identificação 

de Staphylococcus spp. por MALDI-TOF MS pode ser rotineiramente utilizada. Outros 

autores evidenciam o MALDI-TOF MS como uma boa metodologia para a identificação 

de amostras clínicas de Staphylococcus aureus (PÉREZ-SANCHO et al., 2018; 

STEENSELS et al., 2016; ZHU et al., 2015). Dessa forma, a implementação da 

automação no processo de identificação bacteriana diminuiria o tempo de diagnóstico e 

consequentemente agilizaria o início do processo terapêutico empírico. O uso do MALDI-

TOF MS contribui para uma redução da mortalidade e do tempo de hospitalização dos 
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pacientes o que gera um impacto significativo na redução de custos e na saúde pública 

(ANGELETTI, 2017).  

O Sistema automatizado PhoenixBDTM também determina a Concentração Mínima 

Inibitória (CMI) das amostras clínicas relevantes para diferentes antimicrobianos (LIN et 

al., 2011). No presente estudo, a partir da comparação do perfil de susceptibilidade 

determinado pelo método automatizado e pelo teste de disco-difusão em ágar, foi 

observado que todas as amostras apresentaram o mesmo perfil de susceptibilidade em 

ambos os métodos. Cekin e colaboradores (2014) também utilizaram o sistema 

PhoenixBDTM para caracterizar 206 amostras de Staphylococcus aureus. Os autores 

compararam a detecção da resistência antimicrobiana obtida pelo PhoenixBDTM com 

testes moleculares para detecção da resistência à meticilina (presença do gene mecA). 

Sendo assim, os autores caracterizaram 134 amostras como MRSA e 71 como MSSA a 

partir do PhoenixBDTM, em concordância ao teste molecular, sendo que apenas uma 

amostra apresentou discordância da detecção da resistência entre ambos os métodos.  

A partir do resultado da comparação de ambos os métodos de detecção de resistência 

aos antimicrobianos, foram selecionadas 16 amostras de S. aureus oriundas de 

hemoculturas de 15 pacientes (16 episódios de bacteremia). Sendo assim, 50% (8/16) das 

amostras foram caracterizadas como MRSA. De Rosa e colaboradores (2016) 

caracterizaram 190 amostras de S. aureus oriundas de ICS, a partir de hemoculturas 

colhidas de cateter venoso, quanto à resistência à meticilina, utilizando o sistema 

automatizado Walkaway®. De acordo com os autores, 55,8 % (106/190) das amostras 

foram caracterizadas como MRSA e 44,2% (84/190) como MSSA. Outro estudo 

demonstrou a capacidade do PhoenixBD em caracterizar a resistência a meticilina em 

amostras de S. aureus de maneira eficiente (CEKIN et al., 2014). Sendo assim, a 

utilização do PhoenixBDTM auxiliar na detecção de amostras MRSA circulantes no 

ambiente hospitalar, sendo que o tempo de diagnóstico reduzido do mesmo influencia 

diretamente na antecipação da intervenção terapêutica adequada. Sendo assim, o 

PhoenixBDTM funciona como um bom método automatizado para detecção de amostras 

MRSA na rotina microbiológica. 

Além da meticilina, a resistência entre cepas de Staphylococcus spp. já foi relatada 

para diversos antimicrobianos, como aminoglicosídeos (gentamicina), macrolídeos 

(eritromicina), lincosaminas (clindamicina), tetraciclinas, fluoroquinolonas 

(ciprofloxacina) e glicopeptídeos (vancomicina e teicoplanina), o que dificulta ainda mais 

o tratamento de infecções causadas por essa espécie bacteriana (SOULI et al., 2016; 
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TEERAPUTON et al., 2017; RAJKUMAR et al., 2017). Nesse trabalho, foi avaliada a 

susceptibilidade de 25 amostras de 15 pacientes frente a 15 antimicrobianos no 

PhoenixBDTM (penicilina, oxacilina, vancomicina, eritromicina, clindamicina, 

gentamicina, sulfametoxazol-tripetoprim, tetracilina, rifampicina, ceftarolina, linezolida, 

daptomicina, tigeciclina, minociclina e moxifloxacina). As maiores taxas de resistência 

foram observadas para penicilina (100% das amostras resistentes), eritromicina (62%), 

clindamicina (56%) e oxacilina (50%). Para rifampicina e gentamicina, foi observada 

uma amostra resistente para cada uma das drogas, ambas de pacientes diferentes. Os 

resultados do PhoenixBDTM foram confirmados pelo método de disco-difusão, de acordo 

com os parâmetros recomendados pelo CLSI. Por fim, podemos concluir que o método 

automatizado apresentou um resultado satisfatório na detecção da resistência das 

amostras aos antimicrobianos. 

Devido a sua potente atividade bactericida em bactérias de crescimento rápido, os β-

lactâmicos continuam a principal opção terapêutica para casos de bacteremia. No caso 

específico de bacteremia por amostras MSSA sensíveis á penicilina, a penicilina G pode 

ser administrada de forma intravenosa, apresentando uma boa atividade antibiótica 

(GUDIOL et al., 2017). Entretanto, logo após a sua introdução na prática clínica, amostras 

de S. aureus tornaram-se resistentes à penicilina devido a produção de enzimas β-

lactamases (CHAMBERS & DELEO, 2009). Atualmente, cerca de 90% das amostras de 

S. aureus ao redor do mundo são produtoras de penicilinases (VAN BIJNEN et al., 2015). 

No presente estudo, todas as amostras de S. aureus, incluindo amostras MSSA, foram 

resistentes à penicilina, sendo esta resistência identificada por ambos os métodos 

analisados. Sendo assim, o Phoenix BD apresenta-se como um bom método para detecção 

da resistência à penicilina. 

No presente estudo, a maioria das amostras foram resistentes à eritromicina (62% 

das amostras) e clindamicina (56%). Geralmente, a resistência à eritromicina 

(macrolídeo) nos Staphylococcus está associada à resistência à clindamicina 

(lincosamidas). A resistência à clindamicina entre amostras S. aureus pode ser 

constitutiva ou induzível (LIM et al.,2016; ANSARI  et al., 2014). Trata-se de uma 

resistência cruzada com a eritromicina, mediada por genes que codificam 

ribossomilmetilase (genes erms), gerando uma modificação na subunidade 50S do 

ribossomo bacteriana, diminuindo a afinidade pela eritromicina e clindamicina 

(MARTINEU et al., 2000; LACLERCQ et al., 1991). Com isso, pode-se gerar dois 

fenótipos macrolídeo-lincosamida-estreptogramina B (MLSB) resistência, um fenótipo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ansari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24655316
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constitutivo resistente à clindamicina à eritromicina (cMLSB) ou um fenótipo de 

resistência induzida de clindamicina à eritromicina (iMLSB) (JARAJREH et al., 2016). A 

resistência induzível à clindamicina é detectada através do teste D, um teste de disco-

aproximação, em que os discos de antibiótico de clindamicina e eritromicina são 

colocados a 20 mm de distância um do outro (JARAJREH et al., 2016). Amostras com 

resistência induzível à clindamicina são difíceis de detectar na rotina diagnóstica, tendo 

em vista que geralmente as mesmas se apresentam resistentes à eritromicina e sensíveis 

à clindamicina em testes in vitro, como no teste da microdiluição em caldo. Nesses casos, 

a terapia in vivo com clindamicina pode selecionar mutantes erm constitutivos, levando à 

uma possível falha terapêutica caldo. Sendo assim, a detecção das amostras iMLSB de S. 

aureus é fundamental para a orientação terapêutica do paciente (ALEKSANDRA  et 

al.,2014). No presente estudo, foi observado que todas as amostras identificadas como 

iMLSb pelo teste D apresentaram perfil de susceptibilidade tanto a eritromicina quanto a 

clindamicina no PhoenixBDTM. Isso sugere que através deste método automatizado seria 

possível identificar amostras com perfil MLSB, já que a no presente estudo a resistência 

a clindamicina foi detectada em todas as amostras que apresentaram o fenótipo iMLSB 

pelo teste D. 

Vale ressaltar que, no presente estudo, houve diferença significativa entre amostras 

MSSA e MRSA no que diz respeito ao fenótipo MLSB apresentado. Cinco amostras 

MSSA (5/16;31%) apresentaram o fenótipo iMLSB enquanto quatro amostras MRSA 

(4/16; 25%) apresentaram o fenótipo cMLSB (p-valor 0,0079). Contudo, torna-se difícil 

afirmar que os fenótipos iMLSB e cMLSB são exclusivamente encontrados em cepas 

MSSA e MRSA, respectivamente, devido ao pequeno número de amostras avaliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijmm.org/searchresult.asp?search=&author=AD+Aleksandra&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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6. CONCLUSÃO  

• A implementação da automação no processo de identificação bacteriana se torna 

uma aliada no tempo de diagnóstico e, consequentemente, no início do processo 

terapêutico;  

• Pode-se sugerir que ICS causadas por S. aureus no HUAP podem ser causadas 

tanto por amostras MRSA quanto MSSA, que, em sua maioria, encontram-se 

relacionadas ao uso de cateter; 

• O PhoenixBDTM se apresenta como um método aprimorado automatizado para a 

identificação de amostras de S. aureus de ICS quando comparado com 

metodologia convencional e MALDI-TOF MS; 

• A implementação do uso do MALDI-TOF MS contribuiria para a redução da 

mortalidade e do tempo de hospitalização dos pacientes, e também para a redução 

de custos na saúde pública, no que desrespeito a identificação bacteriana;  

• Já o método automatizado PhoenixBDTM apresentou-se assertivo também na 

detecção da resistência das amostras aos antimicrobianos como penicilina, 

oxacilina, assim como para a detecção do fenótipo iMLSB;  

• Em relação ao fenótipo iMLSB, observou-se que com os resultados do 

PhoenixBDTM, seria possível empregar a intervenção terapêutica correta sem o 

uso da clindamicina como opção terapêutica, já que a mesma se apresentou 

resistente;  

• Conclui-se, por fim, que o uso do PhoenixBDTM na prática laboratorial tem grande 

impacto no diagnóstico clínico, ocasionando em uma terapêutica adequada para 

casos de ICS causados por cepas de Staphylococcus aureus. 
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