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RESUMO 
 

 
Staphylococcus aureus, apesar de naturalmente sensível aos antibióticos é 

conhecido por sua habilidade de adquirir resistência facilmente. A expressão da 

resistência pode ocorrer como consequência do uso irracional dos antibióticos, pois 

isso resulta na disseminação de concentrações subinibitórias (sub-MICs) nos mais 

variados ambientes, impondo uma pressão seletiva sobre a bactéria e favorecendo 

sua evolução genética, como resposta ao estresse ambiental. Por esse motivo, o 

estudo teve como objetivo avaliar in vitro a influência da pressão seletiva sobre a 

expressão da resistência aos antibióticos em S. aureus sensíveis à oxacilina, através 

da exposição à sub-MICs deste antibiótico. Cinco amostras isoladas de colonização 

nasal que apresentavam perfis genotípicos variados foram expostas a diluições 

seriadas de oxacilina (0,125 a 256 μg/mL) por cinco a dez dias consecutivos. A cada 

24 horas, as amostras foram reexpostas ao antibiótico, usando o crescimento visível 

na maior concentração de oxacilina. Antes e depois da indução foi feito o teste de 

disco difusão, para determinar o perfil de suscetibilidade a vários antibióticos; e 

determinado o perfil de análise populacional, para avaliar a expressão da resistência 

à oxacilina. A suscetibilidade aos antibióticos não β-lactâmicos não foi alterada. Por 

outro lado, foram observadas mudanças na expressão da resistência à oxacilina e 

cefoxitina. Duas amostras (SA607 e SA786) passaram a expressar homorresistência 

(MIC de oxacilina igual a 256 µg/mL). Dentre elas, SA607, mecA positiva oxacilina 

sensível (OS-MRSA). As demais (mecA e mecC negativas) atingiram MICs de 8 

µg/mL (SA177) e 32 µg/mL (SA799), e com exceção de uma (SA292), foram 

classificadas como heterorresistentes após indução. As alterações observadas para 

a amostra OS-MRSA (SA607) foram atribuídas à ativação de mecA e ao estímulo do 

locus bla. Com relação à SA786, a expressão da resistência foi atribuída à ativação 

do gene mecA, detectado por PCR após exposição à oxacilina. A hiperprodução de 

β-lactamase e as modificações nas PBPs nativas de S. aureus foram associadas às 

mudanças relacionadas às demais amostras. A simulação in vitro da pressão 

seletiva antimicrobiana alterou a expressão fenotípica da resistência à oxacilina. Isso 

reforça o impacto que o uso irracional de antibióticos tem sobre indivíduos 

colonizados por S. aureus e sobre a população, enfatizando que a emergência e 

disseminação de resistência aos antibióticos representam um processo de evolução 

em resposta à pressão seletiva antimicrobiana. 

 
Palavras-chave: Staphylococcus aureus. OS-MRSA. Oxacilina. Concentrações 

subinibitórias. Resistência aos antibióticos. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Staphylococcus aureus is naturally susceptible to antibiotics, but is known for its 

ability to easily acquire resistance. Resistance expression can occur as a 

consequence of irrational use of antibiotics, since this implies dissemination of 

subinhibitory concentration (sub-MICs) in different environments and generates a 

selective pressure on bacteria, favoring its genetic evolution in response to the 

environmental stress. For this reason, the study aimed to evaluate the in vitro 

influence of selective pressure on antibiotic resistance expression in oxacillin-

susceptible S. aureus strains, through exposure to oxacillin sub-MICs. Five strains 

with different genotypic profiles, isolated from nasal colonization were exposed to 

two-fold serial dilutions of oxacillin (0,125 a 256 μg/mL) during five to ten consecutive 

days. At every 24 hours strains were reexposed to antibiotic, using visible growth at 

the highest oxacillin concentration. Before and after induction, disc diffusion test was 

used to stablish the susceptible profile to several antibiotics; and population analysis 

profile (PAP) was determined to evaluate the expression of oxacillin resistance. 

Susceptibility to non-β-lactam antibiotics was not changed. On the other hand, 

changes in oxacillin and cefoxitin resistance expression were observed. Two strains 

(SA607 and SA786) began to express homoresistance (minimum inhibitory 

concentration, oxacillin MIC equal to 256 µg/mL), among them, SA607, the mecA-

positive oxacillin-susceptible strain (OS-MRSA). The others (mecA and mecC 

negative) reached MICs of 8 µg/mL (SA177) and 32 µg/mL (SA799) and with the 

exception of one (SA292), were classified as heteroresistant after induction. Changes 

for homoresistant profile in relation to the OS-MRSA strain (SA607) were attributed to 

mecA activation and the stimulation of bla locus. In relation to SA786, resistance 

expression was attributed to mecA activation, because this gene was detected by 

PCR after oxacillin exposure. β-lactamase hyperproduction and modifications in 

native PBPs of S. aureus were correlated to changes observed for the other strains. 

In vitro simulation of antimicrobial selective pressure changed the phenotypic 

expression of oxacillin resistance. This reinforces the impact that irrational use of 

antibiotics has on individuals colonized by S. aureus and in population, emphasizing 

that emergence and spread of resistance represent an evolution process in response 

to antimicrobial selective pressure. 

 
Keywords: Staphylococcus aureus. OS-MRSA. Oxacillin. Subinhibitory 

concentration. Antibiotic resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Staphylococcus aureus é um importante patógeno humano, responsável por 

diversas enfermidades que estão entre as mais importantes infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) e infecções comunitárias em todo o mundo (FINCH, 

2006; MONACO et al, 2016). Isso tem relação com o fato de este ser um 

microrganismo comensal nasal em 20 a 30% da população (FOSTER, 2005), pois a 

maioria dos processos infecciosos tem origem endógena, em cepas comensais 

(TOSHKOVA et al, 2001; von EIFF et al, 2001). 

Muitas infecções causadas por S. aureus são de difícil tratamento, o que se 

deve a combinação de dois fatores: a aquisição de resistência aos antibióticos e a 

expressão de muitos fatores de virulência (DECKER, 2008). Cepas resistentes à 

oxacilina (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) amplamente 

disseminadas representam um considerável problema de saúde pública, pois além 

de multirresistentes, podem expressar importantes fatores de virulência 

(FITZGERALD, 2014; MONACO et al, 2016). 

A resistência pode surgir como consequência do uso inadequado dos 

antibióticos, porque isso impõe uma pressão seletiva sobre a bactéria, favorecendo 

sua evolução genética (SEFTON, 2002). Como consequência, padrões variáveis de 

suscetibilidade são observados. Com relação aos β-lactâmicos, existem amostras 

sensíveis à oxacilina (methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, MSSA) e 

resistentes associadas ao ambiente hospitalar (healthcare-acquired methicillin-

resistant Staphylococcus aureus, HA-MRSA) e à comunidade (community-

associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus, CA-MRSA), as quais 

apresentam diferentes características (FOSTER, 2004). 

A expressão da resistência à oxacilina é principalmente associada à produção 

de uma proteína de ligação à penicilina (penicillin-binding protein, PBP) modificada e 

com baixa afinidade de ligação aos β-lactâmicos, conhecida como PBP2a. Essa 

proteína é codificada pelo gene mecA, que por isso, é frequentemente usado como 

marcador molecular da resistência a este antibiótico (HIRAMATSU, 1995). No 

entanto, é importante ressaltar que existem cepas que têm o gene mecA, porém são 

sensíveis a oxacilina (oxacillin-susceptible methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus, OS-MRSA) (HOSOSAKA et al, 2007).  
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Os mecanismos que envolvem a existência de amostras com esse perfil ainda 

não foram esclarecidos. Mas a presença de mecA sinaliza para o fato de que este 

gene pode ser transcrito, a ponto de levar à expressão fenotípica da resistência, 

desde que existam condições que sejam capazes de induzir sua transcrição. Um 

exemplo é a exposição aos antibióticos β-lactâmicos (SHANG et al, 2010).  

Em diversos ambientes e no organismo humano ou animal (durante a 

antibioticoterapia), os antibióticos podem ser encontrados em concentrações 

subinibitórias (sub-MICs) (LAURETI, MATIC, GUTIERREZ, 2013). Nessas pequenas 

quantidades, podem atuar como moléculas sinalizadoras, selecionando mutantes 

pré-existentes, induzindo a tolerância fenotípica aos antibióticos, e influenciando nas 

taxas de mutação, na transferência horizontal de genes e na expressão de fatores 

de virulência (DAVIES, SPIEGELMAN, YIM, 2006; ROMERO et al, 2011).  

Em S. aureus sensíveis à oxacilina, mais especificamente em cepas OS-

MRSA, o efeito de sub-MICs de β-lactâmicos sobre a expressão da resistência à 

oxacilina já foi observado in vitro (MARTINEAU et al, 2000; KAMPF et al, 2003; 

FORBES et al, 2008; PENN et al, 2013; KONG et al, 2015; TENOVER & TICKLER, 

2015; CHUNG et al, 2016; PROULX et al, 2016).  

Com base nessas informações, acredita-se que cepas comensais nasais de S. 

aureus, principalmente OS-MRSA, podem estar sendo constantemente estimuladas 

a expressar a resistência aos antibióticos β-lactâmicos, pois são frequentemente 

expostas à sub-MICs desses antibióticos em vários ambientes. Nesse sentido, este 

estudo investigou in vitro os efeitos que a exposição de cepas comensais nasais de 

S. aureus a concentrações subinibitórias de oxacilina tem sobre um dos parâmetros 

mais importantes para o sucesso de S. aureus como patógeno oportunista: a 

expressão da resistência aos antibióticos.   

A melhor compreensão do efeito da pressão seletiva antimicrobiana sobre a 

bactéria pode demonstrar o impacto que o uso irracional de antibióticos, 

representado pela prescrição inadequada, uso empírico e indiscriminado dessas 

substâncias tem sobre indivíduos colonizados e sobre a população, visto que a 

maioria das infecções por S. aureus tem origem em cepas comensais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE Staphylococcus sp. 
 
 
Bactérias pertencentes ao gênero Staphylococcus (do grego, “staphyle” = 

cacho de uva; coccus = grãos) são morfologicamente caracterizadas como cocos 

Gram positivos. O gênero foi inicialmente descrito pelo médico escocês Alexander 

Ogston, que ao analisar amostras piogênicas de infecções de feridas cirúrgicas 

encontrou bactérias com morfologia de cocos, em arranjo semelhante ao de “cacho 

de uva” (OGSTON, 1882). Mas a descrição formal foi realizada em 1884 por 

Rosenbach (ROSENBACH. F. J. apud GÖTZ, BANNERMAN & SCHLEIFER, 2006), 

que caracterizou duas espécies: Staphylococcus aureus e Staphylococcus albus 

(posteriormente denominada Staphylococcus epidermidis), em referência à 

capacidade de produção ou não de pigmento amarelo (albus = branco em latim; 

aureus, como referência a aureum = ouro em latim). 

O gênero Staphylococcus está inserido na família Staphylococcaceae 

(GARRITY et al, 2001). Dentre as 52 espécies e 28 subespécies (DSMZ, 2017; 

EUZÉBY, 2017), S. aureus, S. epidermidis e Staphylococcus saprophyticus são as 

mais associadas às infecções humanas (BARRETT, 2005; BROOKS et al, 2014).  

Com relação à morfologia, os estafilococos podem estar dispostos como cocos 

isolados, aos pares, em tétrade ou em cadeias curtas, além do arranjo clássico em 

cacho de uva. São bactérias imóveis, com 0,5 – 1,5 μm de diâmetro, não formadoras 

de esporos, geralmente capsuladas e anaeróbias facultativas, cujo metabolismo 

fermentativo leva à produção de ácido, mas não de gás (LYON & SKURRAY, 1987; 

BROOKS et al, 2014). Crescem em presença de elevadas concentrações de sal e 

em ampla faixa de temperatura (4 a 48 °C) e pH (4,0 a 10,0), mas 35 a 37 °C e 7,0 a 

7,5 são os valores ótimos de temperatura e pH para crescimento (KONEMAN, 2006).  

Em cultura, as colônias são arredondadas, lisas, elevadas e brilhantes 

(KONEMAN, 2006), podendo apresentar coloração branca, creme, e, dependendo 

da espécie, amarelas ou laranjas (KLOOS & BANNERMAN, 1999) (Figura 1). 

A identificação fenotípica se baseia, em parte, na habilidade de produzir duas 

enzimas denominadas catalase e coagulase, as quais têm as funções de decompor 
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moléculas de peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio (catalase); e de 

formar um coágulo ao reagir com plasma (coagulase) (KONEMAN, 2006). 

 Dentro do gênero Staphylococcus, a grande maioria das espécies é catalase 

positiva, porém, Staphylococcus saccharolyticus e S. aureus subespécie anaerobius 

não produzem a enzima (SANZ et al, 2000). Por outro lado, poucos espécies de 

estafilococos são coagulase positiva (KLOOS, 1980): S. aureus subespécies aureus 

e anaerobius, Staphylococcus hyicus, Staphylococcus schleiferi subespécie 

coagulans, Staphylococcus pseudointermedius, Staphylococcus intermedius, 

Staphylococcus delphini e Staphylococcus lutrae (BANNERMAN, 2003).  

Dentre as espécies coagulase positivas, S. aureus ganha destaque, pois atua 

como agente etiológico de infecções humanas em indivíduos sadios ou 

imunocomprometidos (PLATA, ROSATO, WEGRZYN, 2009), diferente das demais 

espécies, raramente associadas às infecções humanas (BROOKS et al, 2014). 

 

 

Figura 1. Morfologia das colônias de Staphylococcus aureus crescidas em ágar 

Müller-Hinton (A, B, C) e de suas células (D, E) coradas pelo método de Gram e 

visualizadas em microscópio ótico (aumento de 1000x).  

 
 

2.2 IMPORTÂNCIA DE S. aureus COMO COMENSAL E PATÓGENO 
 
 
A plasticidade do genoma de Staphylococcus aureus resulta na rápida 

adaptação às mudanças nas condições ambientais (LOWY, 2003), como às 

alterações súbitas de pH, temperatura, pressão osmótica e disponibilidade de 

nutrientes (CLEMENTS & FOSTER, 1999). A sobrevivência nessas condições 
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desfavoráveis e de estresse facilita a permanência da bactéria por períodos 

prolongados de tempo no ambiente, possibilitando o contato com diversos 

hospedeiros, a exemplo do homem (principal reservatório, como constituinte da 

microbiota), que facilita sua disseminação (SHEAGREN, 1984; FENG et al, 2008). 

A habilidade de se adaptar às condições de estresse, a virulência e o fato de 

ser comensal em seres humanos, animais domésticos e em animais de fazenda são 

fatores que contribuem para que S. aureus seja um dos patógenos humanos de 

maior importância clinica, capaz de colonizar e invadir diversos tecidos, atuando 

muitas vezes como microrganismo oportunista, no ambiente hospitalar e na 

comunidade (KLOOS, 1980; SHEAGREN, 1984; ARCHER, 1998; WERTHEIM et al, 

2005; GORDON & LOWY, 2008; FITZGERALD, 2014). 

As narinas constituem o principal sítio de colonização, onde S. aureus ao aderir 

às células epiteliais da mucosa, pode se comportar como membro residente ou 

transitório da microbiota (WILLIAMS, 1963; KLOOS, 1980; GÖTZ, BANNERMAN, 

SCHLEIFER, 2006; MODY et al, 2008). Aproximadamente 20% da população tem o 

epitélio escamoso colonizado permanentemente e em torno de 30% apresenta a 

bactéria como comensal transitório nesta região (FOSTER, 2005; PLATA, ROSATO, 

WEGRZYN, 2009; SIVARAMAN, VENKATARAMAN, COLE, 2009). No entanto, 

outros sítios, como a pele, a nasofaringe, a vagina, as axilas e o trato gastrintestinal 

também podem estar colonizados (KLOOS, 1980; WERTHEIM et al, 2005).  

Fatores como, idade, gênero, glicemia, tabagismo, alterações da integridade da 

pele, realização de hemodiálise e imunodeficiência aumentam a taxa de colonização 

assintomática (LOWY, 1998; JOHANNESSEN, SOLLID, HANSSEN, 2012).  

Na cavidade nasal a multiplicação de S. aureus é lenta e inibida por outros 

componentes da microbiota. A taxa de colonização pode, por exemplo, estar 

negativamente correlacionada com a taxa de colonização por Corynebacterium spp. 

e por estafilococos coagulase negativos, principalmente S. epidermidis (LINA et al, 

2003; van BELKUM, 2016). No entanto, quando se estabelece como comensal, pode 

invadir o tecido colonizado e causar infecção (EADON & PINNEY, 1991).  

Logo, a colonização aumenta o risco de infecções subsequentes (FOSTER, 

2005; WERTHEIM et al, 2005), o que pode ocorrer se houver ou não predisposição 

do hospedeiro (GORDON & LOWY, 2008; GRUNDMANN et al, 2010), diferente do 
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observado para as demais espécies do gênero, que causam infecções apenas em 

presença de imunossupressão ou de injúrias teciduais (van BELKUM et al, 2009).  

De acordo com Otto (2010), existe uma clara correlação entre colonização 

nasal e infecção, inclusive em indivíduos imunocompetentes, indicando que a 

maioria das infecções tem origem endógena, com cepas comensais (TOSHKOVA et 

al, 2001; von EIFF et al, 2001). No ambiente hospitalar, por exemplo, a presença 

como comensal nasal aumenta em três vezes o risco de autoinfecção por S. aureus 

(van BELKUM et al, 2009; OTTO, 2012).  

O contato com pessoas colonizadas ou com ambientes contaminados também 

é visto como importante fonte de infecção, uma vez que a bactéria pode ser 

transmitida entre indivíduos colonizados e não colonizados (GORDON & LOWY, 

2008) por contato direto (infecção cruzada) ou por contato indireto, isto é, com 

objetos e superfícies contaminados (CHAMBERS & DeLEO, 2009). 

As infecções causadas por S. aureus podem ser locais ou disseminadas, sendo 

possível a progressão para sepse ou septicemia (ARCHER, 1998; GRUNDMANN et 

al, 2010). Dentre elas, destacam-se as de pele e tecido subcutâneo (SSTIs, skin and 

soft tissue infections), como celulite e impetigo bolhoso; além de pneumonia, 

bacteremia, endocardite, osteomielite e infecções de sítios cirúrgicos (LOWY, 1998). 

Os pacientes podem apresentar consequências graves, justificando as altas taxas de 

morbidade e mortalidade, principalmente nos hospitais, onde os indivíduos são 

frequentemente submetidos ao uso de cateteres e outros dispositivos médicos, ou 

têm algum tipo de comprometimento imunológico (LINDSAY & HOLDEN, 2004).  

Além de ser um dos principais agentes patogênicos no ambiente hospitalar, 

onde causa Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – IRAS (infecções 

adquiridas após admissão do paciente, que se manifestam durante a internação ou 

logo após a alta) (ANVISA, 2013), S. aureus também é importante agente etiológico 

de infecções comunitárias (FINCH, 2006; WITTE, 2009), as quais podem exibir 

elevadas taxas de morbidade e mortalidade (LOWY, 2003), devido à combinação de 

resistência aos antimicrobianos e virulência, típica de S. aureus (DECKER, 2008). 

As infecções comunitárias acometem indivíduos saudáveis, afetando 

principalmente a pele e tecido subcutâneo (~ 90%). Porém, quadros graves e fatais 

de septicemia, fasciíte necrosante e pneumonia necrosante são responsáveis por 5 

a 10% dos casos. O sucesso dos clones que circulam na comunidade se deve à 
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virulência da bactéria (DeLEO et al, 2010), a fatores ambientais e a determinantes 

como, aglomerações, higiene inadequada, presença de lesões na pele e contato 

com superfícies e objetos contaminados (KNOX, UHLEMANN, LOWY, 2015). Além 

disso, fatores do hospedeiro também podem ser importantes nas manifestações 

mais raras e graves (OTTO, 2010). 

O fator responsável pelo comportamento virulento das amostras comunitárias 

não é completamente conhecido, mas acredita-se que a leucocidina de Panton-

Valentine (Panton-Valentine leukocidin, PVL) pode ser determinante, pois as cepas 

comunitárias são mais propensas a carrear a citotoxina, se comparadas às 

hospitalares (CHAMBERS & DeLEO, 2009). No entanto, sua função na 

determinação da virulência de S. aureus que circulam na comunidade é controversa, 

pois já foram relatadas amostras comunitárias PVL negativas (OTTO, 2010; CHEN 

et al, 2014) e cepas hospitalares contendo os genes de PVL (BRUST et al, 2013). 

De forma geral, as infecções relacionadas à S. aureus são mais comuns que 

aquelas causadas por estafilococos coagulase negativos, ainda que ambos os 

microrganismos sejam comensais. Uma explicação para isso, mais uma vez, é a 

expressão de diferentes fatores de virulência por S. aureus (ARCHER, 1998; GILL et 

al, 2005; DECKER, 2008; TONG, CHEN, JR FOWLER, 2012). 

Os fatores de virulência facilitam a colonização de diferentes superfícies e a 

destruição de tecidos do hospedeiro, e ainda permitem a adaptação metabólica da 

bactéria às mais variadas condições ambientais (KRIEGESKORTE et al, 2014; 

VITKO, SPAHICH, RICHARDSON, 2015). Um exemplo é a variedade de proteínas 

de superfície expressas. S. aureus pode expressar mais de 24 tipos diferentes, 

enquanto os coagulase negativos, como S. epidermidis e S. lugdunensis expressam 

um número bem inferior a esse (FOSTER et al, 2014). 

A ocorrência de infecções implica no uso de mecanismos adicionais àqueles 

que proporcionam a colonização. As infecções ocorrem quando o microrganismo 

invade o organismo hospedeiro e evade suas defesas. Para sobreviver, a bactéria 

precisa se adaptar a diferentes fatores de estresse, como limitação de nutrientes, 

dessecação, mudanças na temperatura, osmolaridade e pH, competição com outras 

bactérias e presença de antimicrobianos (CLEMENTS & FOSTER, 1999). 

Portanto, o sucesso e a versatilidade como patógeno humano refletem a 

habilidade de adaptação a diferentes microambientes no organismo, sugerindo que 
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a patogênese das infecções é um processo complexo, dependente de fatores de 

virulência secretados e associados à superfície bacteriana e também da resistência 

do hospedeiro, ou seja, de seus mecanismos de defesa. A patogenicidade resulta da 

interligação complexa de sistemas regulatórios que respondem a múltiplos sinais do 

hospedeiro, do ambiente e da população bacteriana. A bactéria utiliza esses sinais 

para modular a expressão gênica e se adapta às mudanças ambientais (BAIRD-

PARKER, 1990; HAAG & BAGNOLI, 2016). 

 
 

2.3 MECANISMOS DE VIRULÊNCIA 
 
 

Os processos de multiplicação e disseminação das bactérias, e sua 

consequente permanência no organismo dependem da produção de uma grande 

variedade de fatores de virulência que agem de forma sincronizada para interferir na 

função e integridade das células infectadas e na modulação das defesas do 

hospedeiro (PODBIELSKI & KREIKEMEYER, 2003; ARYA & PRINCY, 2016).  

O potencial de virulência de S. aureus é definido por uma série de 

determinantes, muitas vezes redundantes em suas funções. Esses determinantes 

são multifatoriais e incluem a ação de toxinas, adesinas, enzimas e 

imunomoduladores, dependendo, portanto, de componentes estruturais e secretados 

pela bactéria (OTTO, 2012; WATKINS, DAVID & SALATA, 2012). Os mecanismos 

de virulência variam entre as cepas, pois os determinantes são codificados por 

elementos genéticos móveis (mobile genetic element, MGE), que podem ser 

adquiridos ou perdidos em diferentes situações (OTTO, 2010).  

De maneira geral, a virulência está relacionada à expressão de proteínas de 

superfície ligadas ao peptideoglicano (cell wall anchored proteins, CWA), dentre as 

quais se destaca o grupo das MSCRAMMs (microbial surface components 

recognizing adhesive matrix molecule); à secreção de proteínas (FOSTER, 2004; 

GORDON & LOWY, 2008) e à habilidade de formar biofilme (PLATA, ROSATO, 

WEGRZYN, 2009; FRY & BARIE, 2011). Além disso, a estafiloxantina (pigmento 

amarelo característico das colônias de algumas cepas) apresenta atividade 

antioxidante, e, por isso, influencia na habilidade de S. aureus de resistir à morte por 

ação de neutrófilos (LIU et al, 2005; CLAUDITZ et al, 2006). 
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As MSCRAMMs incluem proteínas com diferentes funções que reconhecem a 

maioria dos componentes da matriz extracelular e do plasma, incluindo colágeno, 

fibronectina, elastina e fibrinogênio (GORDON & LOWY, 2008). Entre estas funções, 

destacam-se a adesão inicial aos tecidos do hospedeiro para promover a 

colonização, mediada por proteínas como as que se ligam a fibronectina e o fator 

clumping; a evasão do sistema imunológico, mediada pelo peptideoglicano e 

proteína A; e a captação de ferro (FOSTER & HÖÖK, 1998; SIVARAMAN, 

VENKATARAMAN, COLE, 2009). 

As moléculas secretadas são exoproteínas, como enzimas e exotoxinas. As 

enzimas como proteases, lipases, nucleases, colagenase, catalase e hialuronidase 

facilitam a destruição celular e a consequente disseminação da bactéria. As toxinas 

como a alfa, a beta, a gama, as delta hemolisinas, a PVL e phenol-soluble modulins 

(PSMs) podem causar danos às membranas, e, posterior lise celular com destruição 

tecidual. Já as enterotoxinas estafiocócicas (SEs), a toxina da síndrome do choque 

tóxico (TSST-1), as toxinas esfoliativas e as proteínas inibitórias de quimiotaxia de S. 

aureus (chemotaxis inhibitory protein of S. aureus, CHIPs) são exemplos de toxinas 

que agem como superantígenos (FOSTER, 2005; OTTO, 2014). 

Dentre as toxinas produzidas por S. aureus, a PVL vem ganhando destaque 

pela provável importância em infecções invasivas e graves (LINA et al, 1999; 

GILLET et al, 2002; CHEN et al, 2014; SANGAL et al, 2014).  

Indivíduos jovens imunocompetentes, sem contato com ambiente hospitalar 

são os mais acometidos por cepas produtoras de PVL, que em geral, causam lesões 

cutâneas. No entanto, quadros graves de pneumonia (pneumonia necrosante) 

podem ocorrer se houver disseminação bacteriana. Nesses casos, a letalidade é de 

75% e em 48 horas pode ocorrer progressão para a morte, devido à leucopenia, 

hemoptise e necrose extensiva do epitélio respiratório, resultantes da atividade 

citotóxica de PVL (GENESTIER et al, 2005; SHRESTHA, 2013). Contudo, o papel 

dessa toxina na virulência de S. aureus ainda é questionado, pois existem indivíduos 

que carreiam cepas positivas sem manifestar qualquer sintoma (SHRESTHA, 2013).  

Um fator de virulência que combina a secreção de produtos celulares e a 

atuação de componentes estruturais da célula bacteriana, produzido por diferentes 

microrganismos, inclusive por algumas cepas de S. aureus, é o biofilme (FRY & 

BARIE, 2011). Dentre as amostras clínicas, 45% a 70% são capazes de expressar 
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esse fator de virulência (GRINHOLC, WEGRZYN & KURLENDA, 2007). Biofilmes 

são comunidades estruturadas de células bacterianas inseridas em uma matriz 

extracelular, aderidas a uma superfície. Essas comunidades bacterianas conferem 

resistência a muitos antibióticos e proteção contra as defesas do hospedeiro, 

garantindo o sucesso de S. aureus no estabelecimento de infecções. (COSTERTON, 

STEWART, GREENBERG, 1999).  

O controle da expressão dos fatores de virulência é feito pela detecção de 

características do ambiente e pela resposta das bactérias a elas. A disponibilidade 

de nutrientes e a densidade populacional são exemplos de fatores ambientais 

utilizados para adaptação da fisiologia bacteriana e de seus mecanismos de 

virulência. Essa adaptação é principalmente estabelecida por sistemas de quorum-

sensing, mecanismo de comunicação entre bactérias que ocorre através da 

produção e resposta a pequenas moléculas difusíveis (autoindutores), que atuam 

como sinalizadores (PODBIELSKI & KREIKEMEYER, 2003; ANTUNES et al, 2010).  

Além do quorum-sensing, representado principalmente pelo locus agr 

(accessory gene regulatory), a expressão dos fatores de virulência é mediada por 

muitos loci reguladores globais, como por exemplo, sar, sae e rot, que são sistemas 

de transdução de sinais de dois-componentes e proteínas de ligação ao DNA 

(YARWOOD & SCHLIEVERT, 2003). 

O locus agr é bastante importante, pois sua ativação faz com que S. aureus 

altere seu estado comensal (adesão e colonização ao tecido hospedeiro) para o 

estado de patógeno invasivo. Quando ativado, reduz a expressão de adesinas e 

aumenta a produção de cápsula, toxinas e proteases, além de contribuir para a 

formação de biofilme e para a comunicação entre células. O sistema regula mais de 

70 genes, muitos dos quais são fatores de virulência. (YARWOOD & SCHLIEVERT, 

2003; ANTUNES et al, 2010).  

Os genes são regulados de forma bem coordenada e sincronizada com o ciclo 

biológico da bactéria. Aqueles que codificam proteínas de superfície têm a 

expressão reduzida durante os primeiros estágios de crescimento, enquanto os que 

codificam proteínas secretadas encontram-se transcritos e traduzidos principalmente 

na fase exponencial final (PLATA, ROSATO, WEGRZYN, 2009). Juntas, as múltiplas 

vias de sinalização auxiliam na rápida adaptação às diferentes condições 

ambientais, inclusive em presença de antibióticos (DUMITRESCU et al, 2011). 
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Dessa forma, de acordo com as necessidades, diferentes fatores de virulência 

podem ser expressos para que desempenhem as mais diversas funções durante o 

estabelecimento e o curso da infecção. Isso caracteriza uma estratégia da bactéria, 

que inicialmente se estabelece no organismo do hospedeiro, aderindo às células e 

escapando da ação do sistema imunológico, pela expressão ou secreção de 

moléculas como proteína A, coagulase, proteínas que se ligam a fibronectina, 

CHIPs; para depois “atacá-lo”, pela secreção de enzimas e toxinas (PLATA, 

ROSATO, WEGRZYN, 2009). 

 
 
2.4 SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS  

 
 

2.4.1 Importância da pressão seletiva  
 
 
Os conceitos relativos à quimioterapia antimicrobiana foram inicialmente 

discutidos por Paul Ehrlich em 1910, mas o uso terapêutico dos antibióticos passou 

a ter destaque apenas no início da década de 1940, após a descoberta da penicilina 

por Alexander Fleming (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). Desde então, 

grandes avanços foram alcançados no desenvolvimento de substâncias com efeito 

antibacteriano, e assim, as infecções puderam ser tratadas (TENOVER, 2006). 

A evolução e disseminação da resistência podem ser atribuídas ao uso e uso 

excessivo dos antibióticos (ANDERSSON & LEVIN, 1999; HOLMES et al, 2016), que 

têm como resultado a geração de pressão seletiva, representada por gradientes de 

concentração dessas substâncias (ANDERSSON & HUGHES, 2014).  

Os antibióticos estão entre os fármacos mais prescritos na medicina humana. 

No entanto, grande parte das prescrições (de 30 a 50%) é considerada 

desnecessária, devido aos erros na indicação do tratamento, na escolha do 

antibiótico e na duração da antibioticoterapia (VENTOLA, 2015). Além disso, o uso 

dos antibióticos no tratamento de infecções veterinárias, na agricultura e na pecuária 

muitas vezes é feito de forma incorreta (AARESTRUP, 2005; WITTE, 1998). Assim, 

como parte da adaptação à era dos antibióticos, as bactérias têm evoluído em 

resposta a pressão seletiva imposta pela profilaxia e tratamento de infecções 

humanas (RICE, 2009) e veterinárias (AARESTRUP, 2005) e também pelo uso dos 

antibióticos na agricultura (WITTE, 1998).  
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A pressão seletiva associada aos mecanismos bacterianos de evolução 

genética implica na aquisição de resistência aos antimicrobianos (RICE, 2009). Por 

isso, embora seja um fenômeno representativo da seleção natural, a aquisição de 

resistência é acelerada pelo uso indevido dos antibióticos (JINDAL, PANDYA, 

KHAN, 2015) e representa um processo de evolução em resposta à pressão 

seletiva, principalmente gerada pelo uso humano dos antibióticos (RICE, 2009). 

Portanto, a resistência representa uma resposta natural ao estresse causado 

pela presença de antibióticos (MALLORQUÍ-FERNÁNDEZ et al, 2004). Pode ser 

vista como uma equação de dois componentes: o antibiótico, que inibe o 

crescimento de microrganismos sensíveis e seleciona os resistentes; e os 

determinantes genéticos de resistência nos microrganismos selecionados. Quando 

estão juntos, a resistência tende a ser manifestada (LEVY & MARSHALL, 2004). 

Na natureza, as bactérias provavelmente são mais expostas a concentrações 

subinibitórias (sub-MICs) de antibióticos do que às inibitórias, inclusive em situações 

clínicas, como por exemplo, no tratamento incompleto de uma infecção. Como 

consequência, o uso imprudente dos antibióticos pode ter grande impacto na 

disseminação da resistência (SENGUPTA, CHATTOPADHYAY, GROSSART, 2013). 

É importante destacar que o uso dos antibióticos na prática clínica pode representar 

uma pressão seletiva que é exercida sobre bactérias que compõem a microbiota 

humana, mas também sobre bactérias patogênicas (HOLMES et al, 2016). 

Classicamente, a aquisição de resistência era atribuída às mutações 

espontâneas ou adaptativas, ocorrendo por erros de replicação e de reparo do DNA. 

Ambas em decorrência da seleção de mutantes pré-existentes, como exemplo da 

teoria Darwiniana relacionada à “sobrevivência do mais apto” (SEFTON, 2002; 

GIEDRAITIENE et al, 2011). No entanto, sabe-se que o processo é mais 

frequentemente associado aos elementos genéticos adquiridos no ambiente (ilhas 

genômicas, transposons, plasmídeos, integrons e bacteriófagos) e não às mutações 

(SEFTON, 2002; TENOVER, 2006; McCALLUM, BERGER-BÄCH & SENN, 2010; 

GIEDRAITIENE et al, 2011). Esses elementos genéticos são rapidamente 

disseminados entre os microrganismos por transferência horizontal, por mecanismos 

de transformação, conjugação ou transdução (ALLEKSHUN & LEVY, 2007).  

S. aureus, apesar de naturalmente sensível aos antibióticos é conhecido por 

sua habilidade de adquirir resistência. A flexibilidade e eficiência genética 
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características facilitam a seleção de mutantes espontâneos, a expressão de 

determinantes genéticos de resistência pré-existentes e, principalmente a aquisição 

de elementos genéticos de resistência (BARRETT, 2005; CHAMBERS & DeLEO, 

2009; McCALLUM, BERGER-BÄCH & SENN, 2010). Assim, os antibióticos 

representam a pressão seletiva mais expressiva em sua longa história 

coevolucionária com a humanidade (CHAMBERS & DeLEO, 2009). Na mesma 

velocidade com que os antibióticos foram descobertos, S. aureus desenvolveu 

mecanismos eficientes para neutralizá-los (LOWY, 2003). 

A emergência de resistência em S. aureus pode ser vista como uma série de 

ondas (CHAMBERS & DeLEO, 2009). A primeira representada pelo surgimento de 

amostras resistentes à penicilina; a segunda em referência ao aparecimento de S. 

aureus resistentes à meticilina (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA); 

a terceira pela disseminação global de resistência à meticilina e pela emergência de 

cepas com suscetibilidade reduzida à vancomicina (vancomycin-intermediate S. 

aureus, VISA); e a quarta onda marcando o surgimento de MRSA na comunidade 

(community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus, CA-MRSA) e de 

amostras resistentes à vancomicina (vancomycin-resistant S. aureus, VRSA). 

Embora a meticilina não seja mais usada clinicamente (foi substituída pela 

oxacilina), o termo MRSA persiste, e caracteriza resistência a todos os antibióticos 

β-lactâmicos (WENZEL et al, 1991), com exceção da nova classe de cefalosporinas 

ativas contra MRSA, como por exemplo, o ceftaroline (CDC, 2016). Hoje, as cepas 

que causam IRAS (HA-MRSA) geralmente são multirresistentes, ou seja, resistentes 

aos antibióticos β-lactâmicos e a outras classes de antibióticos. Já as que causam 

infecções comunitárias (CA-MRSA) geralmente são resistentes apenas aos β-

lactâmicos e a eritromicina (FOSTER, 2004; CDC, 2016). 

 
 
2.4.2 Epidemiologia das infecções por cepas MRSA 

 
 
Em 2014, o relatório global sobre vigilância da resistência antimicrobiana, 

emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostrou que na análise de 

dados epidemiológicos de países pertencentes a todos os continentes, a maioria dos 

países relatou proporções de MRSA superiores a 20%, e ocasionalmente, maiores 

que 80%. Esse perfil epidemiológico implica no aumento da mortalidade relacionada 
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às infecções, no aumento do tempo de internação, e consequentemente, no 

aumento dos custos associados ao tratamento, inclusive devido à necessidade de 

uso de antibióticos reservas para o tratamento e profilaxia de infecções 

estafilocócicas por cepas resistentes (OMS, 2014). 

Em muitos países MRSA é responsável por 25 – 50% das infecções 

hospitalares cujo agente etiológico é S. aureus. Por outro lado, em países como os 

do norte europeu, essa taxa é baixa (geralmente inferior a 1%), provavelmente 

devido à existência de vigilância epidemiológica rigorosa e ao controle na prescrição 

de antibióticos (DIEKEMA et al, 2001), medidas muito importantes, pois o uso 

constante e a pressão seletiva relacionada contribuem para o surgimento de MRSA 

(TACCONELLI et al, 2008; GIEDRAITIENE et al, 2011; NAKAMURA et al, 2012).  

As maiores taxas de infecção hospitalar (superiores a 50%) se encontram no 

leste e sudeste asiático, e nas Américas do Norte e do Sul. Porém, dentro de uma 

mesma região a situação pode variar entre os diferentes países. Por exemplo, em 

países como Paraguai, Panamá e Colômbia a prevalência é de 25 – 50%, enquanto 

nos demais países da América do Sul a taxa é superior a 50% (XIA et al, 2013).  

No Brasil, um estudo realizado com amostras clínicas de S. aureus no período 

de 2005 a 2009 mostrou que 52,7% delas eram resistentes à oxacilina. No ano de 

2005, 61,2% das amostras analisadas eram MRSA, porém esse número foi 

reduzindo com o passar dos anos, chegando a 45% em 2009 (GARZA-GONZÁLEZ 

& DOWZICKY, 2013). Porém, a taxa de resistência à oxacilina no Brasil ainda é 

elevada, variando de 30 a 50%, dependendo da região (MARTINS et al, 2014). 

Dessa maneira, a epidemiologia das infecções causadas por MRSA é bastante 

heterogênea com relação às taxas de infecção e aos clones dominantes em cada 

região. Os clones de MRSA (cepas descendentes de um ancestral comum) diferem 

por mutações pontuais, recombinação ou aquisição/deleção de elementos genéticos 

móveis, dando origem a uma grande diversidade genômica e fenotípica 

(RODRÍGUEZ-NORIEGA et al, 2010).  

Desde a descrição de MRSA, diferentes clones têm surgido, sendo quase 

todos os responsáveis por infecções hospitalares pertencentes a cinco complexos 

clonais (CCs) – CC5, CC8, CC22, CC30 e CC45 (OTTO, 2012), os quais são 

definidos de acordo com os tipos de sequência (ST), definidas por sequenciamento 

genético (multilocus sequence typing ou MLST) (CHAMBERS & DeLEO, 2009). 
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Com relação à distribuição geográfica dos clones HA-MRSA, na América do 

Sul, ST5 e ST239 são os mais frequentes.  No Brasil, um considerável número de 

infecções hospitalares por MRSA tem sido causado por um único clone 

multirresistente, denominado clone epidêmico brasileiro (ST239-SCCmec III) 

(TEIXEIRA, 1995). Porém, amostras não pertencentes a este clone já foram 

identificadas colonizando e infectando pacientes internados, mostrando a tendência 

de diversidade genética de MRSA no país (MARTINO et al, 2015). Nos últimos anos, 

as linhagens predominantes têm sido ST239-SCCmec III, ST5 e ST1 (SILVA-

CARVALHO et al, 2009; CABOCLO et al, 2013).  

Diferente de- HA-MRSA, que pertencem a poucos complexos clonais, as cepas 

CA-MRSA apresentam maior diversidade (CHAMBERS & DeLEO, 2009). Na 

América do Sul, USA300-LV (ST8-SCCmec IVc), um variante do clone USA300 

(ST8-SCCmec IVa – predominante nos EUA) é um dos mais frequentes, mas no 

Brasil, ST30-SCCmec IV é o prevalente (CHUA et al, 2011; MONACO et al, 2016). 

Embora cada local apresente apenas alguns clones HA-MRSA e/ou CA-MRSA, 

a distribuição geográfica sempre é alterada, como consequência da introdução de 

novos clones ou da evolução de outros já existentes. Como resultado, o século XXI 

tem sido marcado por mudanças consideráveis na epidemiologia de MRSA, com a 

emergência de cepas comunitárias não multirresistentes (CA-MRSA) como 

importantes patógenos hospitalares; e de clones multirresistentes, tradicionalmente 

relacionados ao ambiente hospitalar, como agentes etiológicos de infecções na 

comunidade (TEIXEIRA et al, 2012). 

 
 
2.5 RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS β-LACTÂMICOS 

 
 

2.5.1 Mecanismos de resistência 
 
 
A parede celular, alvo da ação dos antibióticos β-lactâmicos, é uma estrutura 

fundamental para a sobrevivência e patogenicidade, pois atua como barreira 

protetora contra o estresse ambiental e auxilia na colonização, virulência e 

resistência de S. aureus (McCALLUM, BERGER-BÄCH, SENN, 2010). Sua contínua 

síntese e degradação são essenciais para a manutenção da morfologia celular e 

para o crescimento bacteriano (LLARRULL, FISHER & MOBASHERY, 2009).  
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Em S. aureus, assim como em todas as bactérias Gram positivas, o principal 

componente é o peptideoglicano, um polímero complexo que consiste de cadeias 

polissacarídicas de N-acetilglicosamina (NAG) e ácido N-acetilmurâmico (NAM), 

interligadas por ligações cruzadas. A biossíntese do peptideoglicano ocorre em 

várias etapas, sendo duas fundamentais: a união das moléculas de NAG e NAM por 

reações de transglicosilação; e a ligação das cadeias polissacarídicas formadas, 

através de reações de transpeptidação – cadeias laterais de pentapeptídeos que se 

encontram associadas às moléculas de NAM formam ligações cruzadas. As reações 

de transglicosilação e transpeptidação são catalisadas por proteínas de ligação à 

penicilina (penicillin-binding proteins, PBPs), enzimas que são alvos dos antibióticos 

β-lactâmicos (VOLLMER, BLANOT, de PEDRO, 2008). 

Esses antibióticos apresentam um elemento estrutural em comum em suas 

moléculas, o anel β-lactâmico, que mimetiza a estrutura dos substratos reconhecidos 

pelas PBPs. A ligação à PBP inibe sua função de transpeptidase, impedindo a 

ocorrência de ligações cruzadas entre as cadeias polissacarídicas do 

peptideoglicano. Sem essas ligações, a parede celular fica desestruturada e frágil, o 

que pode levar à ativação de autolisinas, e, consequentemente, à morte celular 

(STAPLETON & TAYLOR, 2002). 

S aureus expressa quatro tipos de PBPs (PBP1, PBP2, PBP3 e PBP4) 

(HIRAMATSU, 1995), das quais duas (PBP1 e PBP2) são essenciais. A PBP1 se 

destaca por sua importância no crescimento e divisão celular; a PBP2 é a principal 

PBP de S. aureus e a única que apresenta atividade bifuncional de transglicosilação 

e transpeptidação; e PBP4 é uma carboxipeptidase responsável pela formação de 

ligações cruzadas secundárias no peptideoglicano (NAVRATNA et al, 2010). 

A inativação de PBP3 em presença de concentrações subinibitórias de 

meticilina não altera a composição do peptideoglicano nem a taxa de autólise, mas 

origina células com formato e tamanho anormais. A superexpressão de PBP4 resulta 

no aumento da resistência aos β-lactâmicos e em aumento da quantidade de 

ligações cruzadas no peptideoglicano. Por outro lado, a ausência de atividade dessa 

proteína não prejudica a viabilidade celular (NAVRATNA et al, 2010). 

Já a inibição da atividade das enzimas essenciais (PBP1 e PBP2) restringe a 

biossíntese do peptideoglicano, levando a lise celular. Esse processo é dependente 

da concentração do antibiótico. Baixas concentrações apenas inibem o crescimento, 
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enquanto concentrações maiores, correspondentes à concentração inibitória mínima 

(minimal inhibitory concentration, MIC), afetam a formação das ligações cruzadas, e 

a formação do septo e divisão celular (BERGER-BÄCHI & TSCHIERSKE, 1998).  

O primeiro mecanismo de resistência, desenvolvido por S. aureus em resposta 

à exposição à penicilina, foi a produção de uma enzima extracelular (β-lactamase) 

que hidrolisa o anel β-lactâmico dos antibióticos, inativando-os antes que cheguem 

aos seus alvos (PBPs). A enzima é codificada pelo gene blaZ e sua atividade é 

controlada pelos produtos de dois genes regulatórios adjacentes, um repressor (blaI) 

e um transdutor de sinal transmembrana (blaR1). Na maioria das vezes, o sistema 

bla é carreado em um plasmídeo, mas em muitas cepas o conjunto de genes está 

inserido no cromossomo na forma de um elemento transponível, o transposon Tn552 

(LYON & SKURRAY, 1987; EADON & PINNEY, 1991; LOWY, 2003). 

Em resposta à exposição às penicilinas resistentes à ação da β-lactamase, S. 

aureus desenvolveu um novo mecanismo de resistência: a expressão de PBP2a, 

uma proteína de ligação à penicilina modificada e com baixa afinidade pela maioria 

das penicilinas semissintéticas, como a meticilina e a oxacilina (NIEMEYER et al, 

1996; CHAMBERS, 1997). Esta proteína é codificada pelo gene mecA, e seu 

domínio transpeptidase permanece ativo, mesmo em presença de concentrações 

terapêuticas de oxacilina que são suficientes para inibir as demais PBPs (HARTMAN 

& TOMASZ, 1984). A manutenção da síntese do peptideoglicano por PBP2a com 

auxílio de PBP2 nas reações de transglicosilação garante a integridade da parede 

celular, conferindo resistência à meticilina e resistência cruzada a maioria dos β-

lactâmicos (PINHO, de LENCASTRE, TOMASZ, 2001).  

É importante destacar que mesmo em amostras MRSA que expressam PBP2a 

constitutivamente, essa proteína modificada parece não estar envolvida na síntese 

da parede celular, a menos que haja exposição à antibióticos β-lactâmicos (de 

JONGE et al, 1992). Além disso, a quantidade de PBP2a produzida pela bactéria 

não tem correlação com o nível de resistência da amostra (RYFFEL, KAYSER, 

BERGER-BÄCHI 1992; PARVEZ et al, 2008).  

Um gene homólogo a mecA, que também confere resistência aos β-lactâmicos 

é mecC, (GARCÍA-ÁLVAREZ et al, 2011). Uma diferença entre a resistência 

mediada pelos dois genes é que, ao contrário de PBP2a, PBP2amecC não depende 
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de PBP2 para a síntese da parede celular. Assim, mecC confere resistência mesmo 

quando essa proteína está completamente inativa (KIM et al, 2012).  

Outra diferença é que a PBP2amecC apresenta maior afinidade pela oxacilina, se 

comparada à cefoxitina, enquanto PBP2a não exibe diferença evidente de afinidade 

pelos dois antibióticos. Dessa forma, MRSA mecC normalmente apresenta perfil de 

sensibilidade à oxacilina e resistência à cefoxitina, enquanto as amostras que têm e 

expressam mecA são resistentes a ambos (CARTWRIGHT et al, 2013).  

Dois mecanismos menos comuns de resistência aos β-lactâmicos já foram 

descritos. Um deles envolve o aumento da atividade de β-lactamase e se caracteriza 

pelo baixo nível de resistência, sobretudo à oxacilina, em cepas conhecidas como 

borderline oxacillin-resistant S. aureus (BORSA), que têm MIC próximas ao 

“breakpoint” (McDOUGAL & THORNSBERRY, 1986). Amostras com esse perfil 

fenotípico são raramente isoladas e tendem a responder bem ao tratamento com 

oxacilina e outros β-lactâmicos resistentes à β-lactamase (CHAMBERS, 1997).  

O outro mecanismo se deve a modificações nas PBPs nativas de S. aureus, 

em consequência de mutações pontuais no domínio transpeptidase. As cepas são 

denominadas modified penicillin binding protein Staphylococcus aureus (MODSA) e 

também se caracterizam por valores de MIC próximos ao “breakpoint” ou na faixa da 

resistência (TOMASZ et al, 1989). 

 
 

2.5.2 Resistência mediada pelo gene mecA 
 
 
O gene mecA, cujo produto é a enzima PBP2a (HIRAMATSU, 1995; 

CHAMBERS, 1997), é um fragmento de DNA não nativo de S. aureus. Com base na 

homologia das sequências de DNA, acredita-se que mecA pode ter surgido de uma 

recombinação homóloga entre o gene que codifica a enzima β-lactamase e um gene 

que codifica uma PBP (SONG et al, 1987).  

Este gene está contido em um elemento genético móvel, mais especificamente, 

em uma ilha genômica denominada staphylococcal chromosome cassette mec 

(SCCmec). O SCCmec é integrado ao DNA bacteriano na extremidade 3’ de uma 

sequência de leitura aberta (open reading frame, ORF) com função desconhecida 

(orfX), em uma região específica de integração (Figura 2), o locus SCCmec 
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attachment site (attBSCC), próximo a origem de replicação do cromossomo (oriC) 

(HIRAMATSU et al, 2002; KWON et al, 2005). 

A origem de SCCmec é desconhecida e a de mecA ainda não é 

completamente estabelecida, mas acredita-se que o gene tenha sido adquirido de 

estafilococos coagulase negativos (BERGER-BÄCHI & ROHRER, 2002). As 

espécies mais prováveis como as mais primitivas a carrearem o complexo de genes 

mec, e por transmiti-lo para S. aureus são Staphylococcus sciuri (COUTO et al, 

1996) e Staphylococcus fleuretti (TSUBAKISHITA et al, 2010). 

O elemento SCCmec é formado pelos complexos de genes mec e ccr (cassette 

chromosome recombinase) e por três regiões J (joining regions). O complexo mec 

contém os genes mecA, seus reguladores (mecR1 e mecI, proteína transdutora de 

sinal e repressor, respectivamente) e sequências de inserção. O complexo ccr é 

composto por um ou dois genes (ccrA, ccrB, ccrC) que codificam enzimas com 

função recombinase, responsáveis pela mobilidade de SCCmec. E as regiões J, em 

geral, se encontram entre o complexo de genes ccr e o local onde o elemento 

SCCmec é inserido (J1); entre os complexos de genes mec e ccr (J2); e entre o 

gene orfX e o complexo de genes mec (J3) (Figura 2). Essas regiões podem 

codificar proteínas com funções importantes, como resistência a outros antibióticos e 

a metais pesados (IWG-SCC, 2009; JENSEN & LYON, 2009).  

 

 

Figura 2. Representação da estrutura básica do cassete cromossômico mec 

(SCCmec). Adaptado de Hiramatsu et al (2013). 

 

De acordo com a combinação dos complexos de genes mec e ccr é feita a 

tipagem molecular de SCCmec, amplamente utilizada na vigilância epidemiológica 

das infecções por MRSA (IWG-SCC, 2009). São conhecidos 11 tipos de SCCmec 

(SCCmec tipo I – SCCmec tipo XI), que diferem pelo tamanho (de 21 até 67 kb) e 

pelo conteúdo genético (PEACOCK & PATERSON, 2015). Os tipos mais 

encontrados são I, II, III, IV e V. Os três primeiros predominam em cepas HA-MRSA 
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e apresentam tamanhos que variam de 34 a 67 kb. Já os tipos IV e V são 

encontrados em CA-MRSA e têm menor tamanho, que varia de 21 a 28 kb (ITO et 

al, 2004). Destes, apenas SCCmec tipos II e III carreiam outros genes de resistência 

a antimicrobianos, além de mecA (FIGUEIREDO & FERREIRA, 2014). 

Dentro do SCCmec, a expressão de mecA é feita por genes regulatórios 

adjacentes (mecR1 e mecI), que são semelhantes a blaR1 e blaI, reguladores da 

expressão de β-lactamase (blaZ). Suas semelhanças envolvem a organização 

molecular, estrutura, função e mecanismo de regulação (CHAMBERS, 1997).  

Os produtos dos genes mecI/blaI são proteínas de ligação ao DNA (MecI/BlaI) 

que inibem a transcrição dos genes mecA/blaZ. Já a transcrição de mecR1/blaR1, 

leva à síntese de proteínas transdutoras de sinal ligadas à membrana 

(MecR1/BlaR1) que ativam a via de síntese de PBP2a e de β-lactamase, 

respectivamente. A ligação do domínio extracelular de MecR1/BlaR1 ao antibiótico 

β-lactâmico causa uma mudança de conformação e resulta na clivagem da proteína, 

o que promove ativação de seu domínio citoplasmático. Estando ativa no meio 

intracelular, MecR1/BlaR1 cliva MecI/BlaI, que se encontra ligada à região promotora 

do gene mecA/blaZ. Com isso, ocorre transcrição e tradução do gene inativo, e 

assim, a resistência aos antibióticos β-lactâmicos é expressa através da produção 

de PBP2a ou de β-lactamase (ARCHER & BOSILEVAC, 2001; STAPLETON & 

TAYLOR, 2002; JENSEN & LYON, 2009) 

A semelhança entre os locus mec e bla, permite que blaR1 e blaI também 

possam regular a transcrição de mecA (HACKBARTH & CHAMBERS, 1993). As 

proteínas repressoras codificadas pelos dois loci têm atividades semelhantes, 

apesar de MecI ser aproximadamente três vezes mais eficiente que BlaI. Por outro 

lado, existe uma diferença marcante nas taxas e especificidades de indução 

mediadas pelos transdutores de sinais. BlaR1 induz a expressão de mecA minutos 

após exposição ao antibiótico, enquanto a indução por MecR1 leva horas para 

ocorrer (ARCHER & BOSILEVAC, 2001; McKINNEY et al, 2001; HAO et al, 2012).  

A expressão da resistência mediada por mecA também é influenciada por 

genes não inseridos em SCCmec. Isso porque, para que a síntese da parede celular 

seja mantida em condições de estresse, como é o caso da presença de antibióticos, 

é preciso que as funções básicas de metabolismo celular sejam mantidas 

(HARTMAN & TOMASZ, 1986; BERGER-BÄCHI & ROHRER, 2002). 
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Alguns dos importantes fatores críticos para a expressão da resistência à 

meticilina são genes de manutenção (housekeeping genes), encontrados no genoma 

de qualquer cepa de S. aureus, inclusive de amostras sensíveis. Exemplos são, fem 

(factors essential for methicilin resistance), aux (auxiliary factors) e hmt (high 

methicilin resistance), muitos dos quais exercem função direta ou indireta na síntese 

e renovação do peptideoglicano. Mas nenhum deles afeta a expressão de PBP2a. 

Outros exemplos são os sistemas regulatórios globais agr e sar, que controlam a 

síntese de proteínas associadas a parede celular ou proteínas excretadas, 

dependendo da fase de crescimento (CHAMBERS, 1997; BERGER-BÄCHI & 

ROHRER, 2002; ROEMER, SCHNEIDER, PINHO, 2013). 

A inativação de quaisquer desses genes pode ter impacto no nível de 

expressão da resistência, levando uma cepa homorresistente (na qual toda a 

população bacteriana expressa alta resistência ao antibiótico, isto é, apresenta MIC 

de oxacilina ≥ 128 µg/mL) a se comportar como heterorresistente (que exibe 

respostas variadas à presença do antibiótico, devido à existência de subpopulações 

com características diferentes); ou reduzir o grau de heterorresistência de amostras 

que já são fenotipicamente heterorresistentes (BERGER-BÄCHI & ROHRER, 2002). 

 
 
2.5.3 Heterorresistência 
 

 
Células bacterianas dentro de uma mesma população podem responder de 

várias formas a um antibiótico, fenômeno conhecido como heterorresistência (HeR) 

(EL-HALFAWY & VALVANO, 2015). A heterorresistência representa a resistência a 

determinado antibiótico, expressa por subpopulações de uma população bacteriana 

definida como sensível por meio dos testes tradicionais de suscetibilidade in vitro 

aos antibióticos. Pode ser considerada uma ferramenta de evolução natural da 

resistência e representa uma estratégia adaptativa às mudanças que ocorrem no 

ambiente, permitindo que as bactérias explorem a possibilidade de crescimento na 

presença de antibióticos. Por isso, é vista como um estágio precursor, que pode ou 

não levar à emergência de resistência (FALAGAS et al, 2008). 

O termo foi usado pela primeira vez em 1947 e desde então já foi descrito em 

bactérias Gram positivas e negativas. Porém, ainda que aparentemente apresente 

relevância clínica, até hoje a heterorresistência ainda é pouco caracterizada, uma 
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vez que não existem recomendações definidas para sua caracterização (EL-

HALFAWY & VALVANO, 2015). 

De acordo com El-Halfawy & Valvano (2015) o método padrão ouro para 

detecção da heterorresistência é o perfil de análise populacional (PAP), em que uma 

população bacteriana é submetida a várias concentrações de antibiótico e o 

crescimento em cada uma dessas concentrações é quantificado (TOMASZ, 

NACHMAN, LEAF, 1991). Porém, os testes de disco difusão e de fita de gradiente 

também podem ser usados para facilitar a detecção de amostras heterorresistentes, 

quando colônias crescem na zona de inibição do antibiótico. No entanto, estes testes 

não substituem os ensaios de PAP.  

Devido à ausência de recomendações específicas para detecção da 

heterorresistência pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), El-Halfawy 

& Valvano (2015) propuseram um esquema para interpretação baseado nos testes 

de suscetibilidade aos antibióticos que já são padronizados, para auxiliar na 

detecção da heterorresistência (Figura 3). 

A heterorresistência é uma característica marcante de MRSA. As 

concentrações inibitórias mínimas de oxacilina para MRSA são variáveis entre as 

amostras e podem estar na faixa de resistência, com valores moderados ou 

elevados ou na faixa de sensibilidade (≤ 2 µg/mL) (CUIROLO, PLATA, ROSATO, 

2009; POURNARAS et al, 2015). Assim, em cepas heterorresistentes, apesar de 

todas as células carrearem o gene mecA, nem todas se comportam de forma 

homogênea, e somente uma pequena parte da população é capaz de expressar a 

resistência aos β-lactâmicos, enquanto a grande maioria das células é 

fenotipicamente sensível (HARTMAN & TOMASZ, 1986). 

O grau de heterorresistência das populações é variável, mas normalmente 

apenas uma célula dentro de uma população de 104 a 107 células manifesta a 

resistência fenotipicamente (HARTMAN & TOMASZ, 1986). A homorresistência 

(HoR), ou seja, a expressão uniforme da resistência por todas as células da 

população, é menos comum que a HeR em MRSA (SAKOULAS et al, 2001). 

Fatores externos como osmolaridade, temperatura, meio de crescimento e fase 

de crescimento podem influenciar o nível de resistência a meticilina (RYFFEL et al, 

1994). Tomasz, Nachman, Leaf (1991) agruparam amostras MRSA em quatro 

classes, de acordo com o nível de expressão de resistência à meticilina. Cepas HeR 
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foram classificadas de acordo com os valores de MIC da população principal em 

classes 1, 2 e 3, enquanto as HoR, que têm MIC elevadas foram incluídas na classe 

4. Populações heterorresistentes têm MICs de oxacilina variando de 1 a 100 μg/mL, 

enquanto as homogêneas apresentam MICs > 100 μg/mL (CAUWELIER et al, 2004). 

 

 
Figura 3. Esquema recomendado para detecção da heterorresistência. Adaptado de 

El-Halfawy & Valvano (2015). 

UFC: unidades formadoras de colônias. 

 
 
2.5.4 Amostras mecA positivas oxacilina sensíveis (OS-MRSA)  
 
 

Existem amostras de Staphylococcus aureus que têm e expressam o gene 

mecA, mas exibem valores de MIC de oxacilina dentro da faixa de sensibilidade. 
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Essas cepas já foram denominadas pré-MRSA (HIRAMATSU, 1995), borderline 

MRSA (VARALDO et al, 1993; SUGGS et al, 1999) low-level MRSA (FELTEN et al, 

2002; WITTE, PASEMANN, CUNY, 2007; CHEN et al, 2012) e inducible-dormant 

MRSA (ID-MRSA) (KAMPF et al, 2003; BEARMAN et al, 2010).  

Hoje, amostras com este perfil, identificadas como mecA positivas e sensíveis 

a oxacilina, com valores de MIC inferiores a 2 µg/mL são denominadas OS-MRSA, 

isto é, S. aureus mecA positivas oxacilina sensíveis, ou ainda, MRSA oxacilina 

sensíveis (HOSOSAKA et al, 2007; GIANNOULI et al, 2010; CHUNG et al, 2016).  

Assim que começaram a ser estudadas, essas amostras foram inseridas na 

classe 1 dos fenótipos de resistência propostos por Tomasz et al (1991), em 

referência à populações extremamente heterorresistentes, em que apenas uma 

célula a cada 108 células é altamente resistente à meticilina (HIRAMATSU, 1995; 

SAKOULAS et al, 2001). No entanto, cepas não heterorresistentes, ou seja, 

verdadeiramente sensíveis à oxacilina já foram encontradas (IKONOMIDIS et al, 

2008), indicando que esse perfil fenotípico é bastante variável e difícil de ser 

definido, pois inclui cepas heterorresistentes e não heterorresistentes. 

Vários métodos fenotípicos estão disponíveis para determinar a suscetibilidade 

a oxacilina. Esses métodos incluem disco difusão com cefoxitina, diluição em ágar 

com oxacilina 6 µg/mL, microdiulição ou macrodiluição em caldo com oxacilina ou 

cefoxitina, determinação de MIC de oxacilina ou cefoxitina por Etest®, uso de meios 

cromogênicos, métodos automatizados e detecção de PBP2a, geralmente por testes 

de aglutinação em látex (POURNARAS, STATHOPOULOS, TSAKRIS, 2013). Mas, 

como consequência da expressão heterogênea da resistência na maioria das cepas 

MRSA e das características das amostras OS-MRSA, a detecção do perfil de 

suscetibilidade a oxacilina tem sido problemática (SAKOULAS et al, 2001).  

No caso de OS-MRSA, devido à sensibilidade à oxacilina e à cefoxitina, essas 

amostras podem facilmente ser identificadas incorretamente (SAEED et al, 2014). A 

única característica aparente que pode levar a suspeita de se tratar desse fenótipo é 

o crescimento de colônias bacterianas isoladas dentro do halo de inibição do 

antibiótico nos testes de disco difusão e Etest® (SAEED, MARSH, AHMAD, 2014). 

Porém isso não ocorre com todas as amostras OS-MRSA, visto que algumas podem 

não ser heterorresistentes. 
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Por esse motivo, a detecção do gene mecA por PCR e/ou do produto deste 

gene (PBP2a) são consideradas padrão para definir corretamente a suscetibilidade 

aos antibióticos β-lactâmicos (WITTE, PASEMANN, CUNY, 2007; CLSI, 2015a), 

quando associadas às técnicas fenotípicas clássicas. Mas é importante destacar que 

já foram encontradas amostras OS-MRSA negativas para o teste de aglutinação em 

látex de PBP2a (PENN et al, 2013; TENOVER & TICKLER, 2015), mostrando que a 

detecção da proteína nem sempre substitui a detecção do gene mecA. 

Em vista disso, pelo fato de a detecção do gene mecA por PCR apresentar 

maior acurácia na determinação da resistência à oxacilina, o CLSI recomenda que 

amostras mecA positivas sejam reportadas como resistentes à oxacilina (CLSI, 

2015a), embora a natureza das amostras OS-MRSA não seja ainda compreendida.  

A frequência com que OS-MRSA ocorre e a distribuição global das amostras 

ainda são desconhecidas (TENOVER & TICKLER, 2015). Vários estudos já 

relataram amostras que, apesar de mecA positivas, eram sensíveis à oxacilina, 

inclusive quando essas cepas ainda eram denominadas pré-MRSA, borderline 

MRSA ou low-level MRSA. Uma revisão dos últimos 15 – 20 anos torna evidente que 

estudos clínicos têm constatado a emergência de OS-MRSA em todo o mundo 

(POURNARAS et al, 2015). Elas já foram encontradas em países da América, 

Europa, Ásia e África (PETINAKI, KONTOS, MANIATIS, 2002; KAMPF et al, 2003; 

IKONOMIDIS et al, 2008; HOSOSAKA et al, 2007; FORBES et al, 2008; BEARMAN 

et al, 2010; SAEED et al, 2014; CONCEIÇÃO et al, 2015; HO et al, 2016; MISTRY et 

al, 2016) e também no Brasil (ANDRADE-FIGUEIREDO & LEAL-BALBINO, 2016). 

Portanto, em vista do grande número de casos de infecções por S. aureus em 

todo o mundo, ainda que OS-MRSA represente uma pequena proporção das cepas 

de S. aureus (comparada à proporção de MRSA), essa pequena proporção 

representa um número significativo de amostras MRSA sendo identificadas 

incorretamente como MSSA, o que pode ter consequências clínicas importantes, 

principalmente com relação à escolha do tratamento adequado (SHARFF et al, 2012; 

POURNARAS et al, 2015). 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 
 
 
Avaliar in vitro a influência da pressão seletiva antibiótica sobre a expressão 

fenotípica da resistência aos antibióticos em cepas comensais nasais de 

Staphylococcus aureus sensíveis à oxacilina, pela exposição a concentrações 

subinibitórias (sub-MICs) deste antibiótico. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Determinar o perfil de suscetibilidade das amostras aos antimicrobianos 

usados na prática clínica e as concentrações inibitórias mínimas de oxacilina. 

 Caracterizar genotipicamente as amostras através da detecção de genes de 

resistência (mecA, mecC) e virulência (lukS-PV/lukF-PV). 

 Avaliar a diversidade genotípica das amostras através de eletroforese em gel 

de campo pulsado (PFGE). 

 Determinar in vitro a capacidade de indução da expressão da resistência à 

oxacilina pela exposição diária a este antibiótico e avaliá-la antes e após 

indução, por meio dos perfis de análise populacional (PAP). 

 Comparar os perfis de suscetibilidade à oxacilina e a antibióticos não β-

lactâmicos antes e após simulação da pressão seletiva.  

 Correlacionar as alterações na expressão da resistência à oxacilina ao perfil 

genotípico de cada amostra.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

4.1 AMOSTRAS 
 
 
Foram estudadas cinco amostras de S. aureus (Tabela 1) isoladas de swab de 

colonização nasal de pacientes atendidos em unidades de saúde do município de 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Essas amostras fazem parte de um conjunto de 

amostras coletadas no período de 2012 a 2014, para o projeto intitulado 

“Epidemiologia Molecular de Staphylococcus aureus resistentes e suscetíveis à 

meticilina isolados em unidades de saúde dos municípios de Nova Friburgo, Niterói e 

Rio de Janeiro, Brasil”, vinculado ao professor Fábio Aguiar Alves. O projeto foi 

aprovado em 08 de novembro de 2012 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o registro de nº 

146.816, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de nº 

00887812.1.0000.5243 (Anexo A).  

Dentre as amostras, uma (SA177) foi isolada de paciente atendido na unidade 

de saúde Policlínica Norte (PCN) e as demais de pacientes internados no Hospital 

Municipal Raul Sertã (HMRS) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Dados dos pacientes dos quais as amostras de Staphylococcus aureus 

utilizadas neste estudo foram isoladas.  

Amostra 
Ano da 

coleta 

Local e setor 

da coleta 

Idade do 

paciente 

Doença 

crônica 

Cirurgia/ 

diálise
a 

Uso de 

antibiótico
b 

Dias de 

internação 

SA177 2012 PCN 40 não não não - 

SA292 2012 HMRS, ortopedia 47 não não sim 17 

SA607 2014 HMRS, ortopedia 28 não sim não 5 

SA786 2014 HMRS, ortopedia 55 não não não 7 

SA799 2014 HMRS, clínica médica 52 não não sim 8 

a
realização de cirurgia invasiva ou diálise nos últimos 12 meses; 

b
antibioticoterapia nos últimos 30 

dias (não foi informado qual antibiótico). PCN: Policlínica Norte; HMRS: Hospital Municipal Raul Sertã.  

 

As amostras já isoladas foram mantidas congeladas à temperatura de - 20 °C 

em TSB (tryptic soy broth, Himedia®, Mumbai, Índia) contendo 20% de glicerol. 
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE Staphylococcus aureus 
 
 

4.2.1 Caracterização fenotípica  
 
 
Para confirmação da identificação presuntiva da espécie, as amostras 

previamente isoladas e congeladas foram reativadas dos estoques e cultivadas em 

ágar Müller-Hinton (Difco, MD, EUA) em aerobiose a 35 ±1 °C durante 24 horas. A 

identificação fenotípica foi feita através de coloração de Gram, do crescimento em 

ágar manitol salgado (AMS) (Difco) e dos testes de catalase, coagulase em tubo e 

desoxirribonuclease (DNase). 

Para o teste da catalase, colônias bacterianas foram transferidas para uma 

lâmina contendo uma gota de peróxido de hidrogênio (H2O2) 3% (v/v). O teste da 

coagulase foi feito com o kit Coagu-plasma (Laborclin, PR, Brasil), seguindo as 

indicações do fabricante. Após 4, 18 e 24 horas de incubação a 35 ± 1 °C foi feita a 

leitura, inclinando o tubo para evidenciar a formação de um coágulo. Para o teste da 

DNase, as amostras foram semeadas em ágar DNase (Himedia) como um inóculo 

denso, de forma circular.  Após incubação a 35 ± 1 °C por 24 horas, solução 1N de 

HCl foi colocada sobre o meio, cobrindo o crescimento bacteriano. A formação de 

halo transparente ao redor do crescimento foi interpretada como resultado positivo. 

 S. epidermidis (INCQS 00016 Lote 0309016, ATCC 12228) e S. aureus 

(INCQS 00015 Lote 1107015, ATCC 25923) foram usados como controles negativo 

e positivo para os testes de coagulase e DNase. 

 
 
4.2.2 Confirmação da identificação da espécie  

 
 

4.2.2.1 Identificação proteômica  
 
 
A confirmação da identificação fenotípica foi realizada por espectrometria de 

massa (MALDI-TOF MS – matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight 

mass spectrometry). Colônias provenientes de cultura recente (24 horas) foram 

transferidas para uma placa, onde em seguida foi adicionado 1 µl de ácido fórmico 

70% (Sigma Aldrich MO, EUA). A placa permaneceu à temperatura ambiente para 

secagem. Após essa etapa, foi adicionado 1 µl da solução matriz HCCA (ácido α-
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ciano-4-hidroxicinâmico em acetonitrila 50% e ácido trifluoracético 2,5%). A mistura 

amostra-matriz foi cristalizada por secagem ao ar, à temperatura ambiente. As 

medidas dos espectros de massa foram realizadas com espectrofotômetro de massa 

Autoflex Speed (Bruker Daltonic, Billerica, EUA) e as análises foram feitas em 

duplicata para cada amostra. 

O score emitido a partir do espectro de massa gerado foi comparado com o 

banco de dados de referência do equipamento (Biotyper 3.1, Bruker Daltonics). 

Como especificado pelo fabricante, scores ≥ 2,0 determinam identificação confiável 

ao nível de espécie; scores entre 1,7 e 1,9, identificação confiável ao nível de 

gênero; e scores < 1,7, determinam identificação não confiável. 

 

4.2.2.2 Identificação genotípica 

 
 
A liberação de DNA foi feita pelo método de lise térmica descrito por Pacheco 

et al (1997), com algumas modificações. As amostras foram semeadas em ágar 

Müller-Hinton e incubadas em aerobiose a 35 ± 1 °C durante 24 horas. Após o 

crescimento, foi preparada uma suspensão bacteriana com turvação equivalente a 

6,0 da escala McFarland em 1,5 mL de tampão TE [(Tris-HCl 10 mM (pH 8,0), EDTA 

1 mM (pH 8,0)]. Da suspensão obtida 558 µL foram centrifugados a 13.000 x g por 1 

minuto. O sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em 200 µL de 

tampão TE. A suspensão final foi submetida à fervura por 10 minutos e centrifugada 

a 13.000 x g por 1 minuto para retirada do sobrenadante contendo o DNA. 

Após liberação do DNA foi realizada a técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase (Polymerase Chain Reaction, PCR) segundo Martineau et al (1998) com 

algumas modificações para detecção de um fragmento de DNA cromossômico 

espécie específico de S. aureus. A reação consistiu de um volume de 25 L 

contendo: 50 mM de KCl, 20 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 2,5 mM de MgCl2, 200 M de 

cada nucleotídeo trifosfatado (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 400 nM de cada 

iniciador, 0,5 U de Taq polimerase e 4 L do DNA liberado. Todos os reagentes 

foram obtidos da Invitrogen (SP, Brasil). Os iniciadores utilizados foram os seguintes: 

 

 Sa442-1: 5’-AATCTTTGTCGGTACACGATATTCTTCACG-3’ 

Sa442-2: 5’-CGTAATGAGATTTCAGTAGATAATACAACA-3’. 
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A mistura reacional com o DNA a ser amplificado foi inserida no termociclador 

(Veriti 96-well Thermal Cycler, Applied Biosystems) e as reações de amplificação 

consistiram de uma etapa de desnaturação de 96 °C por 3 minutos, seguida por 30 

ciclos de 95 °C por 1 segundo e 55 °C por 30 segundos (anelamento e extensão). 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose (Invitrogen) a 1,5% em tampão TBE (0,89 M Tris, 0,89 mM ácido bórico, 2,5 

mM EDTA, pH 8,2) a 100V por 50 minutos, utilizando como padrão de peso 

molecular um marcador de 100 pb (Sigma). Após a eletroforese, o gel foi imerso por 

10 minutos em solução de brometo de etídio (0,5 μg/mL), e em seguida, observado 

sob luz ultravioleta, com auxílio de um transiluminador. O tamanho do produto de 

amplificação esperado foi de 108 pb. A amostra WB45 e a mistura reacional sem 

DNA foram usadas como controles positivo e negativo (respectivamente) para a 

reação de amplificação. 

 
 
4.3 PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 
 
O teste de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA) foi realizado pelo método 

de disco difusão, seguindo as recomendações do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2015a). Os antimicrobianos testados foram os seguintes: penicilina 

(10U), oxacilina (1 μg), cefoxitina (30 μg), gentamicina (10 μg), eritromicina (15 μg), 

tetraciclina (30 μg), ciprofloxacina (5 μg), nitrofurantoína (300 μg), clindamicina (2 

μg), sulfametoxazol-trimetroprim (23,75 μg/1,25 μg), cloranfenicol (30 μg) e 

rifampicina (5 μg) (Sensifar, Cefar, SP, Brasil). 

Colônias isoladas dos microrganismos, obtidas após crescimento em ágar 

Müller-Hinton em aerobiose por 24 horas a 35 ± 1 °C foram usadas para preparar 

suspensões bacterianas em solução salina 0,9%. A densidade óptica (D.O) dessas 

suspensões foi ajustada a 520 nm ao valor de 0,17 (Libra S2 Colorimeter, Biochrom, 

Cambridge, Inglaterra), obtendo turvação correspondente a 0,5 da escala McFarland 

(aproximadamente 108 UFC/mL). As suspensões foram então semeadas por 

confluência em ágar Müller-Hinton e os discos de antibiótico dispostos. O disco de 

clindamicina foi posicionado a 15 mm de distância do centro do disco de eritromicina 
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(teste D) para verificar a resistência induzível à clindamicina (inducible clindamycin 

resistance) (CLSI, 2015a). 

Os diâmetros dos halos de inibição foram medidos com auxílio de um 

paquímetro após incubação a 35 ± 1 °C por 16 a 18 horas e os resultados 

interpretados com base nos valores estabelecidos pelo CLSI.  

O achatamento do halo de clindamicina adjacente ao disco de eritromicina 

(formação de halo “D”) caracterizou resultado positivo para o teste D. O perfil de 

suscetibilidade à oxacilina foi determinado com base nos diâmetros dos halos do 

disco de cefoxitina (medidas ≥ 22 mm relacionadas a sensibilidade e ≤ 21 mm 

referentes a resistência). As zonas de inibição ao redor dos discos de oxacilina e 

cefoxitina foram verificadas, buscando por colônias discretas e isoladas, que podem 

aparecer em algumas cepas heterorresistentes (EL-HALFAWY & VALVANO, 2015). 

Em caso de sensibilidade à penicilina, o teste do limite da zona de inibição com 

o disco de penicilina (penicillin disk diffusion zone-edge test) foi usado para detectar 

a produção de β-lactamase, como recomendado pelo CLSI (2015a). As amostras 

produtoras desta enzima formam halos de inibição com delimitação nítida (“sharp 

edge”), enquanto as que não produzem têm limites pouco nítidos (“fuzzy edge”). 

S. aureus ATCC 25923 (MSSA mecA negativa) e S. aureus ATCC 

33591(INCQS 00306 Lote 0507306), MRSA mecA positiva foram usadas como 

controle para a detecção da resistência à oxacilina. 

 
 

4.4 PERFIL DE ANÁLISE POPULACIONAL (PAP) 
 
 
A avaliação da expressão fenotípica da resistência à oxacilina foi feita através 

do perfil de análise populacional (PAP), usando a metodologia descrita por Tomasz, 

Nachman, Leaf (1991) com modificações propostas por Ikonomidis et al (2008).  

As amostras foram semeadas em ágar Müller-Hinton e incubadas em 

aerobiose a 35 ± 1 °C por 24 horas. O crescimento foi usado para o preparo de 

suspensões bacterianas conforme descrito no item 4.3. Dessas suspensões, 100 µL 

foram semeados na superfície de ágar Müller-Hinton contendo diferentes 

concentrações de oxacilina (0,125 µg/mL a 256 µg/mL) (Figura 4). 

Para detectar populações heterorresistentes de forma mais precisa, nas 

concentrações de 16 a 256 µg/mL foi usada diluição 1:2; de 6 a 16 µg/mL as 
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concentrações foram reduzidas de 2 em 2 µg/mL; de 6 a 1 µg/mL foram reduzidas 

de 1 em 1 µg/mL; e de 0,125 a 1 µg/mL foi usada diluição 1:2. 

 

 

Figura 4.  Representação esquemática da metodologia usada para determinação 

dos perfis de análise populacional. 

 
Após 48 horas de incubação a 35 ± 1 °C foi feita a contagem do número de 

unidades formadoras de colônias (UFC) em cada concentração de oxacilina. A 

interpretação dos resultados em relação à heterorresistência foi feita conforme 

recomendado por El-Halfawy & Valvano (2015), considerando a diferença entre a 

menor concentração com inibição máxima do crescimento e a maior concentração 

não inibitória. Quando a diferença foi ≤ 4 vezes, a população foi considerada 

sensível e homogênea; quando a diferença foi igual a 8 vezes, considerou-se a 

população como heterorresistente intermediária; e quando a diferença foi > 8 vezes, 

a população foi definida como heterorresistente. 
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4.5 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR  
 
 

4.5.1 Liberação de DNA 
 
 
Para realização dos testes moleculares, a liberação de DNA foi feita pelo 

método de lise térmica de Pacheco et al (1997), conforme descrito no item 4.2.2.2. O 

sobrenadante contendo DNA foi congelado a - 20 °C para uso posterior nas reações 

de amplificação. 

 
 

4.5.2 Detecção do gene mecA 
 
 
A detecção do gene mecA foi feita por PCR (ZHANG et al, 2005). A reação 

consistiu de um volume de 25 L contendo: 50 mM de KCl, 20 mM de Tris-HCl (pH 

8,4), 2,5 mM de MgCl2, 200 M de cada nucleotídeo trifosfatado (dATP, dCTP, dGTP 

e dTTP), 200 nM de cada iniciador, 1U de Taq polimerase e 2 L do extrato de DNA. 

Os iniciadores utilizados (Invitrogen) foram os seguintes: 

 

 MecA147-F: 5’-GTGAAGATATACCAAGTGATT-3’ 

MecA147-R: 5’-ATGCGCTATAGATTGAAAGGAT-3’. 

 

As reações de amplificação consistiram de uma etapa de desnaturação inicial 

de 94 °C por 5 minutos, seguida por 10 ciclos de 94 °C por 45 segundos, 65 °C por 

45 segundos e 72 °C por 1 minuto e 30 segundos; e mais 25 ciclos de 94 °C por 45 

segundos, 55 °C por 45 segundos e 72 °C por 1 minuto e 30 segundos. Em seguida 

foi realizada uma etapa de extensão final a 72 °C por 10 minutos, seguida de 

manutenção da temperatura a 4 °C. 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose conforme descrito no item 4.2.2.2. O tamanho do produto de amplificação 

esperado foi de 147 pb. A amostra WB45 e a mistura reacional sem DNA foram 

usadas como controles positivo e negativo, respectivamente. 

 
 
 
 



50 
 

 
 

4.5.3 Detecção do gene mecC 
 
 

A detecção do gene mecC foi feita por PCR seguindo o protocolo de Stegger et 

al (2012). A reação consistiu de um volume de 25 L contendo: 50 mM de KCl, 20 

mM de Tris-HCl (pH 8,4), 2,5 mM de MgCl2, 200 M de cada nucleotídeo trifosfatado 

(dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 400 nM de cada iniciador, 1U de Taq polimerase e 4 

L do extrato de DNA. Os iniciadores utilizados (Invitrogen) foram os seguintes: 

 mecALGA251 MultiFP: 5’-GAAAAAAAGGCTTAGAACGCCTC-3’ 

mecALGA251 MultiRP: 5’-GAAGATCTTTTCCGTTTTCAGC-3’. 

 

As reações de amplificação consistiram de uma etapa de desnaturação inicial 

de 94 °C por 4 minutos, seguida por 30 ciclos de 94 °C por 30 segundos, 59 °C por 1 

minuto e 72 °C por 1 minuto; e uma etapa de extensão final a 72 °C por 4 minutos. 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose conforme descrito no item 4.2.2.2. O tamanho do produto de amplificação 

esperado foi de 138 pb. A amostra usada como controle positivo para a reação de 

amplificação foi uma amostra clínica já identificada como mecC positiva (Sa1877a). 

A mistura reacional sem DNA foi usada como controle negativo. 

 
 

4.5.4 Tipagem de SCCmec 
 
 

A tipagem de SCCmec foi realizada por PCR multiplex (ZHANG et al, 2005), 

usando fragmentos específicos dos principais tipos de SCCmec (I a IV). 

A reação consistiu de um volume de 25 L contendo: 50 mM de KCl, 20 mM de 

Tris-HCl (pH 8,4), 2,5 mM de MgCl2, 200 M de cada nucleotídeo trifosfatado (dATP, 

dCTP, dGTP e dTTP), 50 nM dos iniciadores de SCCmec dos tipos I, II e III, 100 nM 

dos iniciadores de SCCmec dos tipos IVa, IVb e IVc e 300 nM dos iniciadores de 

SCCmec tipo IVd, 1U de Taq polimerase e 2 L do extrato de DNA. Os iniciadores 

utilizados (Invitrogen) foram os seguintes: 

 

 SCCmec tipo I:     Type I-F: 5’-GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG-3’ 

Type I-R: 5’-GTTCTCTCATAGTATGACGTCC-3’ 

 SCCmec tipo II:     Type II-F: 5’-CGTTGAAGATGATGAAGCG-3’ 
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 Type II-R: 5’-CGAAATCAATGGTTAATGGACC-3’ 

 SCCmec tipo III:    Type III-F: 5’-CCATATTGTGTACGATGCG-3’ 

Type III-R: 5’-CCTTAGTTGTCGTAACAGATCG-3’ 

 SCCmec tipo IVa: Type IVa-F: 5’- GCCTTATTCGAAGAAACCG-3’ 

Type Iva-R: 5’- CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG-3’ 

 SCCmec tipo IVb: Type IVb-F: 5’- TCTGGAATTACTTCAGCTGC-3’ 

Type IVb-R: 5’- AAACAATATTGCTCTCCCTC-3’ 

 SCCmec tipo IVc: Type IVc-F: 5’- ACAATATTTGTATTATCGGAGAGC-3’ 

Type IVc-R: 5’- TTGGTATGAGGTATTGCTGG-3’ 

 SCCmec tipo IVd: Type IVd-F5: 5’- CTCAAAATACGGACCCCAATACA-3’ 

TypeIVd-R6: 5’- TGCTCCAGTAATTGCTAAAG-3’ 

 

As condições reacionais para tipagem de SCCmec foram as mesmas descritas 

para a amplificação do gene mecA (item 4.5.2). Os produtos de amplificação foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose conforme descrito no item 4.2.2.2. Os 

tamanhos dos produtos de amplificação esperados foram 613 pb (tipo I), 398 pb (tipo 

II), 280 pb (tipo III), 776 pb (tipo IVa), 493 pb (tipo IVb), 200 pb (tipo IVc) e 881 pb 

(tipo IVd). As amostras US100, HU25 e WB45 foram usadas como controles 

positivos para a reação de amplificação para os tipos II, III e IV, respectivamente. A 

mistura reacional sem DNA foi usada como controle negativo. 

 
 

4.5.5 Detecção dos genes da leucocidina de Panton-Valentine (PVL) 
 
 
A detecção dos genes que codificam PVL (lukS-PV e lukF-PV) por PCR foi feita 

conforme descrito por von Eiff, Friedrich, Becker (2004). A reação consistiu de um 

volume de 25 L contendo: 50 mM de KCl, 20 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 1,5 mM de 

MgCl2, 200 M de cada nucleotídeo trifosfatado (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 500 

nM de cada iniciador (Invitrogen), 1U de Taq polimerase e 2 L do extrato de DNA. 

Os iniciadores utilizados  foram os seguintes: 

 

 lukS-PV-1: 5’-ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA-3’ 

lukF-PV-2: 5’-GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC-3’ 
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As reações de amplificação consistiram de uma etapa de desnaturação inicial 

de 95 °C por 2 minutos, seguida por 30 ciclos de 95 °C por 1 minuto, 55 °C por 1 

minuto e 72 °C por 2 minutos e por uma extensão final de 72 °C por 10 minutos.   

A visualização dos produtos da amplificação foi realizada da mesma maneira 

descrita no item 4.2.2.2. O tamanho do produto de amplificação esperado foi de 433 

pb. A amostra WB45 e uma amostra clínica conhecidamente PVL positiva foram 

usadas como controles positivos para a reação de amplificação. A mistura reacional 

sem DNA foi usada como controle negativo. 

 
 

4.5.6 Análise dos perfis de fragmentação do DNA cromossômico 
 

 

Para analisar os perfis de fragmentação do DNA cromossômico foi usada a 

metodologia de eletroforese em gel de campo pulsado (pulsed-field gel 

electrophoresis, PFGE). As amostras foram semeadas em ágar Müller-Hinton e 

incubadas em aerobiose a 35 ± 1 °C durante 24 horas. O crescimento foi usado para 

o preparo de uma suspensão com turvação correspondente a 2,0 da escala 

McFarland em 500 μL de tampão PIV (NaCl 1,0 M, Tris-HCL 10 mM, pH 7,6). A esta 

suspensão foi adicionado o mesmo volume de agarose de baixa temperatura de 

fusão (Nu Sieve GTG Agarose, FMC BioProducts, PA, EUA) a 2% em tampão PIV. A 

mistura foi mantida em banho-maria a 58 °C e distribuída em moldes para a 

obtenção de blocos, que foram resfriados a 4 °C por aproximadamente 10 minutos. 

Os blocos foram incubados a 37 °C por 18 a 24 horas, sob suave agitação em 

presença de 2,0 mL de uma solução de lise EC (NaCl 1 M, EDTA 100 mM, Brij-58 

0,5%, desoxicolato de sódio 0,2%, N-lauril-sarcosina 0,5%, Tris-HCl 6 mM, pH 7,5) 

contendo 0,5 mg/mL de lisozima e 20 g/mL de lisostafina (Sigma). Após esse 

período, os tubos contendo os blocos foram resfriados a 4 °C e a solução de lise foi 

substituída por 2,0 mL de solução ES (EDTA 0,5 M, N-lauril-sarcosina 1%) contendo 

0,1 mg/mL de proteinase K (Sigma). Os blocos inseridos nessa solução foram 

incubados a 50 °C durante 18 a 24 horas. Após esse período, a solução foi trocada e 

as mesmas condições de incubação foram mantidas. Depois da segunda incubação 

em presença de proteinase K, os blocos foram lavados 5 vezes com 3,0 mL de 

tampão TE (Tris-HCl 10 mM pH 7,6, EDTA 0,1 mM) a 37 °C sob suave agitação. 
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Ao final, dois blocos de cada amostra foram mantidos a 25 °C por 1 hora em 

200 L da solução tampão específica para a enzima de restrição SmaI (Boehringer 

Mannheim, IN, EUA) – 20 L de tampão A 10X concentrado + 180 L de H2O milliQ 

estéril. O tampão foi então removido e foi feita nova incubação a 35  ± 1 °C por 18 a 

24 horas com 200 L do mesmo tampão contendo 20 U de SmaI. O tampão foi 

retirado e os blocos de agarose fundidos a 72 °C para posterior aplicação em gel de 

agarose a 1 % (SeaKem GTG Agarose, FMC BioProducts) em tampão TBE 0,5X 

(Tris 0,05 M, EDTA 1,25 mM e ácido bórico 0,05 M). 

A separação dos fragmentos obtidos pela digestão com a enzima SmaI foi feita 

por eletroforese em gel de campo pulsado no equipamento CHEF DR III (Bio Rad, 

CA, EUA). Foram usados os seguintes parâmetros: tempo de pulso crescente de 2 a 

35 segundos por 21 horas a 6 V/cm na temperatura de 13 °C. O gel foi corado com 

brometo de etídio (0,5 g/mL) e visualizado sob luz ultravioleta. Um marcador 

padrão foi utilizado para a observação do tamanho dos fragmentos obtidos (50 – 

1.000 Kb Pulse-Marker, Sigma).  

Os resultados foram analisados visualmente seguindo os critérios 

recomendados por Bannerman et al  (1995). As amostras com o mesmo perfil de 

bandas foram designadas como um mesmo tipo e as amostras com até três 

diferenças de bandas como seus subtipos. 

 
 

4.6 INDUÇÃO COM OXACILINA 
 
 
A metodologia usada para indução in vitro da expressão fenotípica da 

resistência foi adaptada do estudo realizado por Kampf et al (2003). As amostras 

foram expostas, in vitro, durante 10 dias consecutivos a concentrações crescentes 

de oxacilina, variando de 0,125 µg/mL a 256 µg/mL, através do método de 

microdiluição em caldo (CLSI, 2015b), permitindo que as bactérias crescidas na 

maior concentração de oxacilina sempre fossem reexpostas às mesmas doze 

concentrações do antibiótico, com objetivo de verificar possíveis alterações nos 

valores da concentração inibitória mínima (MIC) a cada dia de exposição. 
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4.6.1 Preparo da solução de oxacilina e das suspensões bacterianas 
 
 
Uma solução estoque de oxacilina com concentração 5120 µg/mL foi preparada 

a partir da diluição de oxacilina sódica monohidratada (Sigma) em água destilada 

estéril, considerando a potência do antibiótico, conforme recomendado pelo CLSI 

(CLSI, 2015b). A solução estoque foi diluída em caldo Müller-Hinton (Difco) estéril 

para preparar a solução a 256 µg/mL usada no teste de indução.  

As amostras de S. aureus foram reativadas dos estoques congelados e 

cultivadas em aerobiose em ágar Müller-Hinton a 35 ± 1 °C durante 18 a 24 horas. 

As culturas foram usadas para preparar suspensões bacterianas com turvação 

correspondente a 0,5 da escala McFarland, conforme descrito em 4.3. As 

suspensões com valores de D.O. ajustados foram diluídas 1:10, obtendo 

suspensões contendo aproximadamente 107 UFC/mL. 

 
 
4.6.2 Testes de indução 

 
 
A indução da expressão da resistência foi feita em placas de 96 poços. Em 

cada dia do experimento uma placa foi utilizada para exposição de duas amostras à 

oxacilina (Figura 5). Cada amostra foi exposta em triplicata a doze concentrações do 

antibiótico (0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 e 256 µg/mL).  

As placas contendo diluições seriadas de oxacilina foram preparadas de forma 

que o volume final de cada poço fosse de 100 µL. Para isso, a solução de oxacilina 

256 µg/mL foi diluída 1:2 em caldo Müller-Hinton, iniciando nos poços da coluna 2 

(128 µg/mL) e terminando nos poços da coluna 12 (0,125 µg/mL). 

No primeiro dia do experimento, 5 µL da suspensão bacteriana preparada (item 

4.6.1) foram adicionados aos poços contendo as diluições do antibiótico e aos 

utilizados para controle de crescimento, seguindo o esquema representado na figura 

5. Dessa forma, cada poço inoculado tinha aproximadamente 5 x 105 UFC/mL (isto 

é, 5 x 104 UFC/poço), estabelecido pelo CLSI como inóculo necessário para 

determinação de MIC por microdiluição em caldo (CLSI, 2015a). A incubação foi feita 

em aerobiose e câmara úmida a 35 ± 1 °C por 18 a 20 horas. Foi feita a primeira 

leitura da MIC (item 4.6.3) e em seguida, a placas voltaram a ser incubadas, até que 

fossem completadas 48 horas.  
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Assim, o 2º dia foi iniciado apenas após 48 horas de exposição inicial ao 

antibiótico (FORBES et al, 2008), para permitir a adaptação inicial das bactérias ao 

meio contendo uma fonte de estresse ambiental. Os inóculos usados no 2º dia foram 

preparados ao diluir (1:25) o crescimento na concentração anterior à inibitória 

mínima. Desta diluição, 5 µL foram adicionados às várias concentrações de 

oxacilina. A incubação foi feita nas mesmas condições do 1º dia, porém, por apenas 

24 horas. Nos demais dias de indução, o preparo dos inóculos foi feito como descrito 

para o 2º dia, com intervalo de 24 horas entre cada nova exposição. 

 

 

Figura 5. Representação esquemática da placa de 96 poços usada para o teste de 

indução com concentrações subinibitórias de oxacilina.  

Controle de esterilidade (oxacilina): diluições seriadas de oxacilina em caldo Müller-

Hinton; controle de esterilidade (meio de cultura): apenas caldo Müller-Hinton; 

controle de crescimento (amostra): suspensões bacterianas em caldo Müller-Hinton 

(5 x 105 UFC/mL). 

 

Os testes foram repetidos três vezes com cada amostra, inclusive com as 

cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 (MSSA, mecA negativa) e ATCC 

33591 (MRSA, mecA positiva), usadas como controles. 
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4.6.3 Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) 
 
 
A MIC foi determinada como a menor concentração de oxacilina que impediu o 

crescimento visível do microrganismo (WIEGAND et al, 2008). Valores de MIC ≤ 2 

µg/mL foram relacionados à sensibilidade a oxacilina, enquanto valores ≥ 4 µg/mL 

relacionados à resistência ao antibiótico (CLSI, 2015a).  

Foi feita leitura visual, observando a presença ou ausência de sedimento 

(semelhante a um “botão”) no fundo dos poços, indicativos do crescimento 

bacteriano ou da ausência deste, respectivamente (WIEGAND et al, 2008). A 

confirmação da leitura visual foi feita pela adição de 10 µL de resazurina 0,01% 

(solução aquosa estéril) (Sigma). A mudança de coloração de azul para rosa é 

indicativa da presença de células metabolicamente viáveis do microrganismo, 

baseando-se no fato de que a resazurina (de cor azul) é oxidada em presença de 

células viáveis, formando resofurina, composto de cor rosa (RISS et al, 2013). 

 
 
4.6.4 Perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos após indução 
 
 

As amostras induzidas após exposição à oxacilina foram submetidas ao teste 

de disco difusão, utilizando os mesmos antibióticos testados anteriormente (item 

4.3); e ao perfil de análise populacional (PAP) com oxacilina, conforme descrito no 

item 4.4. O objetivo foi verificar/confirmar alterações na expressão fenotípica da 

resistência à oxacilina e mudanças no perfil de suscetibilidade aos demais 

antimicrobianos. Também foi feita a detecção dos genes mecA e mecC, conforme 

descrito nos itens 4.5.2 e 4.5.3, respectivamente 

Os testes de disco difusão, análise populacional e a detecção dos genes foram 

realizados após reativação das amostras induzidas, que foram congeladas em TSB 

(Himedia) contendo 20% de glicerol. 
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE DAS AMOSTRAS 

 
 
A identificação presuntiva de S. aureus através dos testes fenotípicos foi 

confirmada por espectrometria de massa (MALDI-TOF) ao nível de espécie (scores 

> 2,0) e pela detecção de um fragmento de DNA espécie específico de S. aureus 

através de PCR (Tabela 2). 

Quanto ao perfil de suscetibilidade aos antibióticos, as cinco amostras foram 

sensíveis à oxacilina, cefoxitina, tetraciclina, ciprofloxacina, nitrofurantoína, 

sulfametoxazol-trimetroprim, cloranfenicol e rifampicina. Foi observada resistência 

apenas à penicilina (80%), eritromicina (60%) e gentamicina (20%). Além disso, 

SA292 e SA799 tiveram resultado positivo para o teste D, e, portanto, apresentaram 

resistência induzível à clindamicina. A confirmação do perfil de sensibilidade à 

oxacilina nas amostras que seriam submetidas à exposição diária ao antibiótico foi 

realizada pela determinação das concentrações inibitórias mínimas de oxacilina. 

Todas as amostras tiveram MIC ≤ 0,5 µg/mL (Tabela 2).  

Dentre as três cepas MSSA, uma (SA292) foi também sensível à penicilina, 

apesar de produtora de β-lactamase, pois apresentou resultado positivo para o teste 

do limite da zona de inibição com o disco de penicilina. 

Das cinco amostras fenotipicamente sensíveis à oxacilina e cefoxitina, apenas 

uma (SA607) possuía o gene mecA (Figura 6A), o qual se encontrava inserido no 

SCCmec tipo IVa. A amostra SA177, apesar de não ter mecA, apresentou resultado 

positivo para SCCmec tipo IVc (Figura 6B). As demais, além de negativas para 

mecA, não tinham os tipos SCCmec pesquisados através da PCR-multiplex. Os 

genes de PVL foram detectados somente em SA607 (Figura 7). 

Dessa forma, embora as amostras submetidas à indução com oxacilina fossem 

fenotipicamente sensíveis a esse antibiótico, apresentaram perfis genotípicos 

variados. Uma delas (SA607) mecA positiva (OS-MRSA), outra mecA e mecC 

negativa, contendo, entretanto, SCCmec (SA177) e três MSSA, mecA e mecC 

negativas sem os tipos de SCCmec pesquisados (SA292, SA786 e SA799). 
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Tabela 2. Identificação fenotípica, proteômica e genotípica das amostras, bem como sua caracterização molecular e perfis de 

suscetibilidade aos antimicrobianos (resistência detectada através do TSA e MIC de oxacilina em µg/mL). 

 Identificação fenotípica Ident. proteômica e genotípica Perfil de suscetibilidade
a 

Caracterização molecular 

 Gram Cat Coag DNase Man MALDI-TOF (score) PCR S. aureus Resistência (TSA) MIC oxa mecA mecC SCCmec PVL 

SA177 CGP + + + - 2.299 + PEN, ERI
b 

0,25 - - IVc - 

SA292 CGP + + + + 2.245 + ERI, CLI
c 

< 0,125 - - - - 

SA607 CGP + + + + 2.318 + PEN 0,5 + - IVa + 

SA786 CGP + + + + 2.278 + PEN 0,25 - - - - 

SA799 CGP + + + + 2.318 + 
PEN, ERI,  
GEN

b
, CLI

c 0,5 - - - - 

Cat: catalase; Coag: coagulase; Man: manitol; CGP: cocos Gram positivos; oxa: oxacilina. TSA: teste de suscetibilidade aos antimicrobianos; PEN: penicilina; ERI: 

eritromicina; CLI: clindamicina; GEN: gentamicina. 
a
todas as amostras foram sensíveis aos demais antibióticos (oxacilina, cefoxitina, tetraciclina, ciprofloxacina, 

nitrofurantoína, sulfametoxazol-trimetroprim, cloranfenicol e rifampicina; 
b
resistência intermediária;

 c
resistência induzível a clindamicina.
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Figura 6. Eletroforese em gel de agarose para detecção do gene mecA (A) por PCR 

e dos tipos de SCCmec (B) por PCR-multiplex.  

PM: padrão de peso molecular de DNA (100 pb); CP: controle positivio (mecA, 

SCCmec tipo IV); CN: controle negativo 

 

 

 
Figura 7. Eletroforese em gel de agarose para detecção dos genes lukS-PV e lukF-

PV (genes da leucocidina de Panton-Valentine, PVL).  

PM: padrão de peso molecular de DNA (100 pb); CP: controle positivio (amostra 

clínica e WB45); CN: controle negativo. 

 

As amostras foram comparadas geneticamente através de PFGE. Apenas 

SA799 não foi tipável através da metodologia utilizada, pois não foram observadas 

bandas referentes à fragmentação do genoma (Figura 8). A análise visual dos perfis 

seguindo os critérios de Bannerman et al (1995) mostrou que SA177, SA292, SA607 

e SA786 apresentaram padrões diferentes de bandas (quatro ou mais bandas 

discordantes). Portanto, foram definidas como diferentes uma das outras. 

PM   177  292   607 786  799  CP   CP  CN 

200 pb 
100 pb 

800 pb 
 
 

200 pb 

PM  177 292 607 786 799  CP  CN                     PM   607 177 292 786 799 CP CN 

500 pb 
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Figura 8. Perfis eletroforéticos das amostras de Staphylococcus aureus obtidos 

através da técnica de PFGE com a enzima de restrição SmaI.  

λ: marcador de peso molecular 50 kb. 

 
 
5.2 INDUÇÃO COM OXACILINA E PERFIS DE ANÁLISE POPULACIONAL 
 
 

A exposição repetida às concentrações subinibitórias de oxacilina alterou a 

expressão fenotípica da resistência em todas as amostras. As MICs de oxacilina 

características do perfil de sensibilidade (≤ 2 µg/mL) foram alteradas, atingindo 

valores ≥ 4 µg/mL (perfil de resistência). Além das mudanças na expressão da 

resistência também foi observado que as colônias das amostras expostas à oxacilina 

tinham tamanho menor, se comparadas às suas respectivas colônias antes da 

indução, principalmente SA607, SA786 e SA799. 

Antes de 10 dias de exposição todas as amostras já haviam alterado 

fenotipicamente a expressão da resistência à oxacilina, inclusive aquelas que não 

apresentavam os genes de resistência pesquisados. Porém, o tempo necessário 

para isso foi variável para cada uma das cepas (Tabela 3). As amostras SA607, 

SA786 e SA799 tiveram alterações mais rapidamente que SA177 e SA292, além de 

atingirem valores de MIC maiores ao final da indução. A exposição ao antibiótico foi 

mantida apenas durante seis dias para SA607 e por sete dias para SA786, pois as 
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MICs nesses dias já eram correspondentes a maior concentração de oxacilina 

utilizada (256 µg/mL).  

Do primeiro para o segundo dia de pressão seletiva já foi observado que as 

MICs aumentaram duas vezes para SA799 e para ATCC 25923, quatro vezes para 

SA177 e SA786, oito vezes para SA292 e 128 vezes para SA607. A pressão seletiva 

mantida durante os demais dias resultou em mais alterações. Ao final da indução, os 

valores de MIC aumentaram 32 vezes para SA177, 64 vezes para SA292 e SA799, 

512 vezes para SA607 e 1024 vezes para SA786. A amostra mecA negativa e 

sensível (ATCC 25923) teve aumento de apenas quatro vezes o valor inicial de sua 

concentração inibitória mínima (Tabela 3), continuando a ser considerada sensível. 

 
Tabela 3. Concentrações inibitórias mínimas (MIC) (µg/mL) de oxacilina das 

amostras e dos controles. 

 MIC (µg/mL) de oxacilina em cada dia de indução 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

SA177 0,25 1 1 1 1 2 4 4 8 8 

SA292 < 0,125 1 2 2 2 2 4 4 8 8 

SA607 0,5 64 128 128 256 256 - - - - 

SA786 0,25 1 1 64 128 256 256 - - - 

SA799 0,5 1 2 8 8 8 16 32 32 32 

ATCC 25923 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

ATCC 33591 128 256 256 - - - - - - - 

Controles: ATCC 25923 – sensível à oxacilina e mecA negativa; ATCC 33591 – resistente à oxacilina 

e mecA positiva. Critérios de interpretação das MICs de oxacilina ≤ 2 µg/mL (sensibilidade) e ≥ 4 

µg/mL (resistência), seguindo recomendações do CLSI (2015a). 

 

Assim, as mudanças observadas nos valores de MIC foram variáveis. Duas das 

três amostras mecA e mecC negativas (SA177 e SA292) atingiram MIC próximo ao 

limite entre a classificação de sensibilidade e resistência (8 µg/mL). As outras duas 

negativas para os dois genes (SA799 e SA786) alcançaram MIC moderado (32 

µg/mL) e elevado (256 µg/mL), respectivamente. A cepa OS-MRSA (SA607) também 

atingiu valor elevado de MIC (256 µg/mL). A amostra controle sensível e mecA 
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negativa (ATCC 25923) não expressou a resistência após 10 dias de exposição à 

oxacilina. Sua MIC foi modificada durante a indução, mas ao final se manteve em 1 

µg/mL, caracterizando o perfil de sensibilidade (MIC ≤ 2 µg/mL). 

Após indução, o gene mecA foi detectado nas amostras SA607 e SA786, 

enquanto o gene mecC não foi encontrado em nenhuma das amostras após 

exposição ao antibiótico. 

A comparação das medidas dos halos de oxacilina antes e depois de as 

amostras terem sido submetidas à pressão seletiva antimicrobiana mostrou que 

houve redução dos halos (Figura 9), resultado equivalente às alterações de MIC. 
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Figura 9. Diâmetros dos halos de inibição (mm) de oxacilina (OXA) e cefoxitina 

(CFO) das amostras de Staphylococcus aureus antes e após os testes de indução 

com oxacilina. 

Critério de interpretação dos diâmetros das zonas de inibição de cefoxitina ≥ 22 mm 

(sensibilidade) e ≤ 21 mm (resistência), seguindo recomendações do CLSI (2015a). 

 

No entanto, é importante ressaltar que o teste de disco difusão com cefoxitina 

(em substituição ao disco de oxacilina) é recomendado pelo CLSI para determinação 

do perfil de suscetibilidade à oxacilina. Por isso, apesar das alterações nas MICs 

para valores de resistência (≥ 4 μg/mL) e de ter ocorrido redução dos diâmetros dos 

halos deste antibiótico após indução, apenas as amostras que alcançaram MIC de 

256 µg/mL (SA607, OS-MRSA; e SA786, mecA e mecC negativa) tiveram a 

confirmação da conversão do fenótipo de sensibilidade para o de resistência pelo 

método do disco difusão, pois as medidas dos halos de cefoxitina passaram a ser < 

21 mm (Figura 9). Antes da exposição à oxacilina, as medidas foram 23,54 mm 
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(SA607) e 35,65 mm (SA786) e após indução, 9,17 mm para SA607 (Figura 10). 

SA786 não formou halo (Figura 11). Isso representou redução de 61% e 100% dos 

diâmetros dos halos, respectivamente. 

 

    
Figura 10. Teste de disco difusão da amostra SA607 antes (A) e após (B) indução 

(discos de cefoxitina à esquerda e oxacilina à direita).  

Critério de interpretação do diâmetro da zona de inibição de cefoxitina: ≥ 22 mm 

sensível; ≤ 21 mm resistente, seguindo as recomendações do CLSI (2015a). 

 

       
Figura 11. Teste de disco difusão da amostra SA786 antes (A) e após (B) indução 

(discos de cefoxitina à esquerda e oxacilina à direita).  

Critério de interpretação do diâmetro da zona de inibição de cefoxitina: ≥ 22 mm 

sensível; ≤ 21 mm resistente, seguindo as recomendações do CLSI (2015a). 

 

Para as demais amostras, a expressão da resistência não foi confirmada, pois 

ainda que tenha ocorrido redução dos diâmetros dos halos de cefoxitina em relação 

aos resultados anteriores a indução, as medidas permaneceram superiores a 22 mm 

(26,54 mm para SA177, 33,24 mm para SA292 e 26,75 mm para SA799). Por isso, 

SA177, SA292 e SA799 não puderam ser consideradas resistentes após a indução 

utilizando o método de disco difusão com cefoxitina recomendado pelo CLSI. 

A B 

A B 
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No controle sensível (ATCC 25923) houve uma pequena redução (10,27%) no 

diâmetro do halo de oxacilina após indução. No entanto, a medida do halo de 

cefoxitina se manteve em 31 mm (31,97 mm), como observado antes da exposição à 

oxacilina (31,74 mm), confirmando a ausência de alteração do perfil de sensibilidade. 

Diferente do observado para os antibióticos β-lactâmicos testados (oxacilina, 

cefoxitina e penicilina), após a indução com oxacilina nenhuma amostra alterou seu 

perfil de suscetibilidade aos antibióticos não β-lactâmicos testados. Não foram 

observadas mudanças expressivas nos diâmetros dos halos de inibição de 

gentamicina, eritromicina, tetraciclina, ciprofloxacina, nitrofurantoína, clindamicina, 

sulfametoxazol-trimetroprim, cloranfenicol, e rifampicina após indução. As amostras 

SA292, SA607 e SA786 tiveram alterações notáveis nos diâmetros dos halos de 

penicilina após indução (Figura 12). Porém, ressalta-se que apenas SA292 era 

sensível a este antibiótico antes da exposição à oxacilina. 

 

 

Figura 12. Diâmetros dos halos de inibição (mm) de penicilina antes e após os testes 

de indução com oxacilina (A). Teste de disco difusão com penicilina (10 U) antes e 

após indução das amostras SA292 (B e C), SA607 (D e E) e SA786 (F e G). 

Critério de interpretação do diâmetro da zona de inibição de penicilina: ≥ 29 mm 

sensível; ≤ 28 mm resistente, seguindo as recomendações do CLSI (2015a). 

 

O diâmetro de SA292 induzida (SA292i) foi de 17,46 mm, enquanto o da 

amostra não induzida, 44,42 mm (redução de 60,7%). A redução foi suficiente para a 

classificação de SA292i como resistente à penicilina, diferente do perfil da amostra 

não induzida. Para SA177i e SA799i a redução nas medidas dos halos 

representaram 24,36% e 5,12%, respectivamente. Já para SA607i e SA786i a 
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redução foi de 100%, pois SA607 e SA786 apresentavam medidas de 15,61 mm e 

14,55 mm (respectivamente) e suas respectivas amostras induzidas não formaram 

halo de inibição ao redor do disco de penicilina. 

Durante a realização do TSA com oxacilina e cefoxitina não foram observadas 

colônias dentro dos halos de inibição para nenhuma das amostras, nem antes nem 

depois da indução com antibiótico. Assim, a princípio, apenas pelos resultados do 

TSA não foi possível estabelecer se as amostras apresentavam heterorresistência 

em relação à oxacilina Por isso, para melhor caracterizar a expressão fenotípica da 

resistência, foi feito o perfil de análise populacional (PAP). Antes da indução com 

oxacilina, apenas SA607 representava uma amostra heterorresistente (diferença 

entre a menor concentração com inibição máxima do crescimento e a maior 

concentração não inibitória > 8 vezes). As demais amostras foram classificadas 

como sensíveis e homogêneas (diferença ≤ 4 vezes) e não cresceram em 

concentrações de oxacilina entre 0,5 e 2 µg/mL. Portanto, formaram curvas 

características de cepas MSSA.  

Após exposição à oxacilina, SA292 permaneceu com a classificação de 

sensível e homogênea (Figura 13). Por outro lado, SA177, SA607, SA786 e SA799 

alteraram seus perfis de expressão da resistência (Figura 14). SA177i e SA799i 

foram classificadas como heterorresistentes, enquanto SA607i e SA786i foram 

definidas como homorresistentes (MIC igual a 256 µg/mL). 

 

Figura 13. Perfil de análise populacional (PAP) da amostra SA292 antes e após 

(SA292i) indução com oxacilina. A amostra inicialmente sensível e não 

heterorresistente não alterou seu PAP, permanecendo com a mesma classificação.
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Figura 14. Perfis de análise populacional (PAP) antes (SA177, SA607, SA786 e SA799) e após (SA177i, SA607i, SA786i e SA799i) 

indução com oxacilina. SA607 foi definida como heterorresistente e as demais amostras como sensíveis e não heterorresistentes. Por 

outro lado, SA177i e SA799i foram classificadas como heterorresistentes, enquanto SA607i e SA786i tiveram comportamento 

característico de cepas  homorresistentes. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

A ampla utilização dos antibióticos tem como consequência a geração de 

gradientes de concentrações dessas substâncias no organismo humano, de animais 

e no ambiente. Por isso, bactérias comensais e patogênicas são frequentemente 

expostas a sub-MICs de antibióticos, que têm sido relacionadas a importantes 

efeitos na fisiologia bacteriana (ANDERSSON & HUGHES, 2014), pois nessas 

concentrações, os antibióticos podem atuar como moléculas sinalizadoras, 

influenciando na expressão gênica dos microrganismos e aumentando sua taxa de 

evolução adaptativa (ROMERO et al, 2011; LAURETI, MATIC, GUTIERREZ, 2013). 

Neste estudo, a exposição diária à sub-MICs de oxacilina, simulando a pressão 

seletiva antimicrobiana, foi acompanhada de alterações da expressão fenotípica da 

resistência em S. aureus sensíveis à oxacilina. Dentro de um grupo de cinco 

amostras com diferentes características fenotípicas e genotípicas foram observadas 

respostas variadas à presença constante de oxacilina, inclusive entre as que não 

tiveram os genes que conferem resistência aos antibióticos β-lactâmicos (mecA e 

mecC) detectados por PCR. O período de 2 a 10 dias de exposição à oxacilina foi 

suficiente para causar as alterações, como observado em outros estudos de indução 

(KAMPF et al, 2003; FORBES et al, 2008; PENN et al, 2013; KONG et al, 2015). 

Os resultados deste estudo mostraram que a exposição à oxacilina não causou 

alterações no perfil de suscetibilidade aos antibióticos não β-lactâmicos testados, 

apesar de se acreditar que o uso de um único antibiótico por longo prazo possa 

selecionar bactérias resistentes a vários outros antibióticos (LEVY & MARSHALL, 

2004), uma vez que vários determinantes de resistência podem estar contidos em 

elementos genéticos móveis e ilhas de patogenicidade. Porém, é importante 

considerar que a exposição foi mantida por cinco a 10 dias, e não por mais de dez 

dias, como sugerido por Levy & Marshall (2004). 

A comparação genotípica das amostras por meio da técnica de PFGE mostrou 

que quatro eram distintas. Uma das cepas (SA799) não gerou um perfil de bandas, o 

que pode estar relacionado a um problema durante a lise bacteriana ou na digestão 

do DNA (REBIC et al, 2016). É possível que esta seja uma cepa de S. aureus “não 
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tipável” através da enzima de restrição SmaI como já observado para algumas 

amostras MRSA (BENS, VOSS, KLAASSEN, 2006; HUIJSDENS et al, 2009). 

A amostra mecA positiva oxacilina sensível (OS-MRSA) (SA607) apresentou 

SCCmec tipo IV, os genes de PVL, foi sensível a maioria dos antibióticos e foi 

classificada como heterorresistente em relação à oxacilina, características estas, 

relacionadas à cepas CA-MRSA (ITO et al, 2004). Entretanto, a análise dos estudos 

com OS-MRSA não aponta para a existência de características comuns, como por 

exemplo, o tipo de SCCmec. Por isso, ainda não foram definidos clones 

característicos de OS-MRSA (TENOVER & TICKLER, 2015). Acredita-se que elas 

possam ser um novo tipo de MRSA (HOSOSAKA et al, 2007; SAEED, MARSH, 

AHMAD, 2014) ou que representem uma subclasse de cepas comunitárias 

(HOSOSAKA et al, 2007), pois assim como estas, OS-MRSA tendem a ser menos 

resistentes aos antibióticos (POURNARAS, STATHOPOULOS, TSAKRIS, 2013). 

A exposição in vitro de OS-MRSA à pressão seletiva com antibiótico e as 

consequentes alterações nos valores de MIC ao longo da exposição à oxacilina 

corroboram os resultados de outros estudos realizados com amostras desse mesmo 

perfil (MARTINEAU et al, 2000; KAMPF et al, 2003; FORBES et al, 2008; PENN et 

al, 2013; KONG et al, 2015; TENOVER & TICKLER, 2015; CHUNG et al, 2016; 

PROULX et al, 2016), mostrando que a expressão da resistência em OS-MRSA 

pode ser alterada em presença de sub-MICs de oxacilina e sugerindo que elas têm 

potencial de expressar in vivo a resistência mediada por mecA, se expostas ao 

antibiótico adequado (MARTINEAU et al, 2000). 

A mudança do perfil de sensibilidade para o de resistência à oxacilina foi 

observada no 2° dia de exposição, e em quatro dias SA607 já era altamente 

resistente (homorresistente pela análise populacional e com MIC de oxacilina igual a 

256 μg/mL). Resultados semelhantes foram encontrados por Kampf et al (2003) para 

seis amostras OS-MRSA, que também alteraram os valores de MIC já no 2º dia de 

exposição e foram classificadas como homorresistentes após indução com oxacilina. 

Mas é importante ressaltar que, diferente da amostra usada neste estudo, as de 

Kampf et al não eram heterorresistentes antes da exposição ao antibiótico. 

Apesar de algumas amostras OS-MRSA serem heterorresistentes (PETINAKI, 

KONTOS, MANIATIS, 2002), outras são verdadeiramente sensíveis, ou seja, não 

heterorresistentes (KAMPF et al, 2003; IKONOMIDIS et al, 2008; GIANNOULI et al, 
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2010; PENN et al, 2013; SABAT et al, 2015), o que não significa que não possam 

expressar a resistência quando expostas ao antibiótico (KAMPF et al, 2003; PENN et 

al, 2013). Assim, ainda que a heterorresistência seja considerada uma ferramenta de 

evolução natural da resistência aos antibióticos (FALAGAS et al, 2008), não é uma 

característica determinante de cepas OS-MRSA e não pode ser usada como único 

fator para explicar seu comportamento quando expostas à antibióticos, pois pode ou 

não levar à emergência de resistência (FALAGAS et al, 2008). 

A conversão para o fenótipo de resistência em OS-MRSA já foi observada 

utilizando o crescimento ao redor do disco de cefoxitina (no teste de disco difusão) 

como inóculo para reexposição da bactéria ao antibiótico. Penn et al (2013) e 

Tenover & Tickler (2015) observaram que na segunda exposição as amostras tinham 

MICs de oxacilina > 2 μg/mL e diâmetros dos halos de cefoxitina < 21 mm, 

concluindo que podiam ter a resistência à oxacilina induzida in vitro. Kong et al 

(2015) chegaram a mesma conclusão, pois a cepa estudada apresentou MIC de 

cefoxitina igual a 8 μg/mL na primeira reexposição ao antibiótico, além de exibir MIC 

de oxacilina de 32 μg/mL após cinco dias de exposição a este antibiótico. 

Destaca-se que o uso do crescimento ao redor do disco de cefoxitina seleciona 

subpopulações que sobrevivem em presença de concentrações mais elevadas do 

antibiótico do que a população bacteriana como um todo. Por isso, a menos que se 

trate de uma população sensível e não heterogênea (verdadeiramente sensível à 

oxacilina), torna-se mais difícil determinar se a causa das alterações na expressão 

fenotípica da resistência é decorrente da seleção de mutantes resistentes ou de 

alterações na expressão e/ou mutações em genes relacionados à resistência. 

Amostras MRSA heterorresistentes (HeR) com baixos valores de MIC, quando 

expostas a sub-MICs de antibióticos podem aumentar suas concentrações inibitórias 

mínimas, tornando-se homorresistentes (HoR). A conversão do fenótipo de HeR 

para o de HoR foi inicialmente explicada pela seleção de uma população mutante 

altamente resistente; ou pelo aumento no nível de transcrição do gene mecA, por 

vias de indução que afetam seus genes regulatórios (FINAN et al, 2002).  

Porém, hoje a conversão também já foi atribuída à ativação da resposta SOS 

(lexA/recA-SOS response) e ao aumento na mutagênese, como resposta ao intenso 

estresse metabólico causado pela presença do antibiótico (CUIROLO, PLATA, 

ROSATO, 2009; KEATON et al, 2013; ROSATO et al, 2014); e à indução da 
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“stringent stress response” (KIM et al, 2013; MWANGI et al, 2013; DORDEL et al, 

2014; AEDO & TOMASZ, 2016), para reduzir o gasto energético e preservar os 

recursos celulares, resultando em mutações em genes que apresentam diversas 

funções em relação à divisão celular e ao metabolismo (DORDEL et al, 2014).  

Neste estudo, a amostra OS-MRSA (SA607) era heterorresistente, o que pode 

ter levado à seleção de subpopulações. Contudo, não se descartou a possibilidade 

de alterações na transcrição de mecA e a ocorrência de mutações e/ou ativação da 

expressão de genes que atuam na manutenção do funcionamento da célula 

bacteriana sob estresse com antibióticos. A cepa apresentou SCCmec tipo IV, que 

contém o complexo mec classe B. Amostras com esse perfil têm mecR1 truncado, 

ou seja, não funcional (IWG-SCC, 2009). Por isso, a indução da expressão da 

resistência mediada por mecA após dois dias de exposição à oxacilina poderia estar 

relacionada a atuação dos reguladores do gene da enzima β-lactamase (blaZ), uma 

vez que a semelhança entre os locus mec e bla, permite que blaR1 e blaI também 

possam regular a transcrição de mecA (HACKBARTH & CHAMBERS, 1993). 

Essa hipótese foi considerada porque após indução foi observada redução total 

da medida do diâmetro do halo de penicilina, sugerindo que a exposição ao 

antibiótico estimulou a produção de β-lactamase, como consequência do aumento 

da expressão de blaR1 e da redução da expressão de blaI (JENSEN & LYON, 

2009). A alteração da classificação do perfil de sensibilidade para o de resistência à 

penicilina em relação à SA292 (MSSA) demonstra que a indução com oxacilina é 

capaz de estimular a produção de β-lactamase. 

O estímulo causado pelo antibiótico pode ter levado à atuação de BlaR1 sobre 

mecA, e, como consequência, desencadeando sua expressão, pela clivagem de 

MecI ou BlaI da região promotora do gene mecA. A presença dos reguladores bla 

pode aumentar bastante a expressão da resistência aos antibióticos β-lactâmicos em 

amostras MRSA (ARÊDE, MINISTRO, OLIVEIRA, 2013) e pode ser que tenha esse 

mesmo efeito em OS-MRSA, inclusive porque o nível de expressão de BlaI já foi 

considerado o principal responsável pelo fenótipo de resistência em amostras de 

Staphylococcus sp. mecA positivas e oxacilina sensíveis (LIU et al, 2016). 

O envolvimento do locus bla na expressão fenotípica da resistência em OS-

MRSA já foi discutido em um estudo anterior. Sabat et al (2015) sequenciaram o 

genoma de uma amostra OS-MRSA que não teve a expressão da resistência 
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induzida quando exposta a β-lactâmicos. A amostra não era heterorresistente e 

apresentava SCCmec tipo IV com mecR1 não funcional e sem mecI. O 

sequenciamento revelou que a cepa apresentava blaI funcional e blaR1 não 

funcional, o que conferia sensibilidade também à penicilina. A inativação no 

antirrepressor (blaR1) foi identificada como responsável pelo perfil de sensibilidade, 

pois quando blaZ e seus reguladores foram removidos, ela passou a expressar 

constitutivamente o gene mecA, e, portanto, a resistência à oxacilina.  

Acredita-se que OS-MRSA podem ser mutantes nas quais o gene mecA se 

encontra inativo, pois sua expressão na ausência de antibióticos β-lactâmicos afeta 

negativamente a sobrevivência bacteriana. Como consequência, a seleção poderia 

favorecer a inativação do gene na ausência de antibióticos, como forma de 

adaptação ao ambiente (PROULX et al, 2016). Os resultados de indução mostram 

que, por outro lado, a seleção pode proporcionar a ativação de mecA sob pressão 

seletiva, representada por sub-MICs de antibióticos, que exercem seus efeitos em 

pelo menos três níveis diferentes: selecionando bactérias resistentes (pré-existentes 

e novas populações); gerando variabilidade genética e fenotípica, pelo aumento da 

evolução adaptativa; e atuando como moléculas sinalizadoras, influenciando na 

expressão gênica (ANDERSSON & HUGHES, 2014). 

 Uma das amostras mecA negativas deste estudo (SA786) teve comportamento 

parecido com o da amostra OS-MRSA. A cepa inicialmente não heterorresistente, 

apresentou perfil de homorresistência após exposição ao antibiótico e também teve 

redução expressiva da medida do diâmetro do halo de penicilina após indução, 

sugerindo o estímulo da produção de β-lactamase. Porém, apenas o aumento da 

produção desta enzima não seria suficiente para a expressão da resistência de 

forma homogênea, com elevado valor de MIC (256 μg/mL), uma vez que o 

mecanismo de hiperprodução de β-lactamase em S. aureus que não têm mecA é 

relacionado à resistência borderline, a qual é representada por valores de MIC 

próximos ao “breakpoint” (MAALEJ et al, 2012).  

O mecanismo que confere alta resistência às penicilinas que são resistentes à 

ação da enzima β-lactamase, como é o caso da oxacilina, é a produção de PBP2a, a 

partir da transcrição dos genes mecA ou mecC (PINHO, de LENCASTRE, TOMASZ, 

2001; GARCÍA-ÁLVAREZ et al, 2011). No entanto, SA786 apresentou resultado 
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negativo para a detecção por PCR de ambos os genes e também para a detecção 

dos principais tipos de SCCmec pesquisados (tipos I, II, III e IV). 

Após indução com oxacilina, a amostra SA786i teve o gene mecA detectado 

por PCR. Assim, concluiu-se que o gene estava presente apenas em uma pequena 

proporção da população bacteriana, provavelmente devido à sua deleção ou em 

decorrência da excisão total de SCCmec, o que pode ter dificultado a detecção por 

PCR, conforme já sugerido por Forbes et al (2008). Quando a amostra foi exposta ao 

antibiótico, as células contendo o determinante genético da resistência podem ter 

sido selecionadas em detrimento do restante da população, levando à expressão do 

gene, e, consequentemente da resistência com elevado valor de MIC.  

A perda de mecA já foi observada in vitro (HIRAMATSU et al, 1990) e in vivo 

(LAWRENCE et al, 1996; DEPLANO et al, 2000; WAGENVOORT et al, 2000; 

DONNIO et al, 2005), sendo associada à instabilidade da região do DNA 

correspondente ao gene mecA. Em vista disso, SA177, mecA e mecC negativa, 

porém, positiva para SCCmec tipo IV, pode ter perdido o gene mecA, sem a excisão 

de SCCmec. Isso explicaria o fato de a expressão da resistência após indução não 

ter sido confirmada pelo teste de disco difusão com cefoxitina, uma vez que o 

determinante genético de resistência não estava presente no genoma da bactéria.  

O CLSI recomenda que amostras que apresentam MIC de oxacilina, MIC de 

cefoxitina ou teste de disco difusão com cefoxitina característicos de resistência 

sejam consideradas resistentes à oxacilina. No entanto, a resistência mediada por 

mecA é definida apenas pelos resultados com cefoxitina (CLSI, 2015a). Por isso em 

SA177i, a expressão da resistência observada através de MIC de oxacilina > 4 

μg/mL não estava relacionada ao gene mecA. Considerando que houve redução de 

24% no diâmetro do halo de penicilina após indução, as alterações nos valores de 

MIC ao longo da exposição ao antibiótico podem estar relacionadas ao aumento da 

produção de β-lactamase, como observado em cepas BORSA (CHAMBERS, 1997). 

Por outro lado, também é possível que tenha ocorrido modificações nas PBPs 

nativas de S. aureus, em resposta à exposição ao antibiótico, dando origem a 

modified penicillin binding protein Staphylococcus aureus (MODSA), que têm valores 

de MIC próximos ao “breakpoint” ou na faixa de resistência (TOMASZ et al, 1989). 

Esse mecanismo de expressão da resistência à oxacilina também pode ser o 

responsável pelas alterações de MIC em SA799, mecA negativa e sem nenhum dos 
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tipos de SCCmec pesquisados. Após indução, a amostra apresentou MIC de 

oxacilina igual a 32 μg/mL, porém, não houve confirmação da expressão da 

resistência pelo teste de disco difusão com cefoxitina, o que provavelmente tem 

relação com a ausência de marcadores genéticos de resistência (mecA e mecC). 

Além disso, a redução de apenas 5% no halo de penicilina provavelmente não foi 

suficiente para causar aumento expressivo da produção de β-lactamase. Por isso, a 

hiperprodução dessa enzima não explicaria as alterações na MIC. 

As amostras SA177i e SA799i foram classificadas como heterorresistentes pela 

análise populacional. Porém, SA177i teve crescimento em concentrações superiores 

a inibitória mínima (MIC de 8 µg/mL e crescimento até 32 μg/mL), enquanto SA799i 

cresceu apenas até sua MIC (32 µg/mL). Esses resultados mostram que as duas 

cepas tiveram comportamentos diferentes, sugerindo que a indução estimulou 

mecanismos diferentes de expressão fenotípica da resistência à oxacilina.  

 Resultados divergentes foram encontrados para a outra cepa mecA negativa e 

que não teve SCCmec detectado (SA292). Apesar de expressar MIC de oxacilina 

característico de resistência, SA292i não alterou o perfil de análise populacional em 

relação à amostra não induzida. Assim, o estímulo da produção de β-lactamase 

(evidenciada pela mudança de classificação de sensibilidade para resistência à 

penicilina) em decorrência da exposição à oxacilina parece não ter afetado a 

expressão fenotípica da resistência, visto que a amostra se manteve sensível e 

homogênea (EL-HALFAWY & VALVANO, 2015). 

As alterações observadas na expressão fenotípica da resistência das amostras 

de S. aureus mecA negativas e sensíveis à oxacilina (MSSA) através das 

concentrações inibitórias mínimas, dos testes de disco difusão e dos perfis de 

análise populacional reforçam a ideia de que além da expressão de mecA, outros 

fatores estão relacionados a expressão da resistência aos antibióticos β-lactâmicos 

e esses fatores podem ou não ser estimulados mediante pressão seletiva 

antimicrobiana (HARTMAN & TOMASZ, 1984; BERGER-BÄCHI, STRÄSSLE & 

KAYSER, 1989; FINAN et al, 2002; DORDEL et al, 2014). 

A redução no tamanho das colônias observada após indução indica que a taxa 

de crescimento das amostras foi reduzida, em comparação às suas respectivas 

amostras não expostas ao antibiótico (FORBES et al, 2008). No caso de cepas 

positivas para o gene mecA, sabe-se que populações heterorresistentes têm 
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vantagens de sobrevivência em relação às homorresistentes (ENDER et al, 2004). 

Por esse motivo, as alterações mais evidentes na morfologia das colônias foram 

observadas nas amostras SA607 e SA786, que foram as únicas que converteram 

para o fenótipo de homorresistência após indução. 

Os resultados desse estudo reforçam o conceito de que a emergência e 

disseminação de resistência representam um processo de evolução em resposta à 

pressão seletiva antimicrobiana (RICE, 2009). No caso da resistência à oxacilina em 

S. aureus, a pressão seletiva favorece a expressão por diferentes mecanismos, mas 

a presença do determinante genético de resistência (mecA) é fundamental para a 

expressão ótima. Assim, a aquisição de resistência, classicamente atribuída às 

mutações espontâneas ou adaptativas em decorrência da seleção de mutantes pré-

existentes (SEFTON, 2002; GIEDRAITIENE et al, 2011), na verdade é mais 

dependente da presença de elementos genéticos adquiridos, como ilhas genômicas, 

transposons, plasmídeos, integrons e bacteriófagos (SEFTON, 2002; TENOVER, 

2006; McCALLUM, BERGER-BÄCH & SENN, 2010; GIEDRAITIENE et al, 2011). 

A possibilidade de indução in vitro da expressão da resistência levou a 

questionamentos sobre o comportamento de OS-MRSA mediante terapia com β-

lactâmicos. A alteração in vitro do perfil de suscetibilidade é vista como um indicativo 

de que o uso desses antibióticos pode resultar na expressão da resistência, 

implicando em falha terapêutica (SAKOULAS et al, 2001; HOSOSAKA et al, 2007; 

CUIROLO, PLATA, ROSATO, 2009; SAEED et al, 2014).  

Estudos sugeriram que essas cepas são, pelo menos, parcialmente sensíveis 

aos β-lactâmicos, que por isso, poderiam ser usados para o tratamento de infecções 

a elas relacionadas (IKONOMIDIS et al, 2008; LABROU et al, 2012). No entanto, 

essa opção de tratamento pode implicar em pior prognóstico para o paciente, o que 

aponta para a necessidade de ampliação das alternativas terapêuticas, já que OS-

MRSA são sensíveis a muitos antibióticos não β-lactâmicos (POURNARAS, 

STATHOPOULOS, TSAKRIS, 2013; SAEED, MARSH, AHMAD, 2014).  

A conversão para o fenótipo de resistência foi evidenciada recentemente in 

vivo, durante o tratamento de bacteremia causada por OS-MRSA (PROULX et al, 

2016). Isso reforça que a exposição aos β-lactâmicos pode realmente resultar em 

falha terapêutica e, consequentemente, no surgimento de novas cepas MRSA. 
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As amostras estudadas foram isoladas de colonização nasal, quatro delas de 

pacientes internados em um hospital, onde a pressão seletiva é maior, pois os 

antibióticos estão presentes em sub-MICs, não apenas pelo uso dos pacientes, mas 

também provavelmente como consequência de uma prática comum nos hospitais: o 

hábito de desprezar próximo ao paciente, parte dos antibióticos injetáveis, antes de 

sua administração. Essa atitude resulta na dispersão dos antibióticos na forma de 

aerossóis, que podem ser inalados ou depositados sobre a superfície da pele de 

pacientes e profissionais de saúde. Em analogia aos resultados de indução in vitro 

com sub-MICs isso pode favorecer a expressão da resistência por bactérias 

comensais e levar à disseminação de novas cepas MRSA capazes de causar 

infecção, uma vez que a maioria dos processos infecciosos causados por S. aureus 

tem origem em cepas comensais (TOSHKOVA et al, 2001; von EIFF et al, 2001).  

Existe uma grande preocupação sobre a colonização de profissionais da saúde 

a partir de pacientes colonizados, que passam a atuar na transmissão cruzada para 

pacientes que não têm S. aureus como parte da microbiota. Muitas vezes essa 

transmissão se dá através da contaminação das mãos dos profissionais durante os 

cuidados com os pacientes colonizados. Logo, a higienização e a antissepsia, 

principalmente das mãos, se mostram necessárias (PITTET et al,1999).  

De acordo com Kampf et al (2003), a transmissão de OS-MRSA entre 

pacientes e profissionais da saúde pode ser mais preocupante do que a transmissão 

de MRSA, porque essas cepas não são rotineiramente identificadas como 

resistentes, mas podem expressar fenotipicamente a resistência durante 

antibioticoterapia. Os resultados do presente estudo mostraram que além de OS-

MRSA, amostras mecA e mecC negativas também podem passar a expressar a 

resistência quando expostas à oxacilina, através de outros mecanismos de 

resistência aos antibióticos β-lactâmicos. Mas isso não ocorre com todas as cepas. 

No entanto, ainda existem controvérsias com relação à influência da pressão 

seletiva e à resposta de OS-MRSA aos antibióticos β-lactâmicos, pois pouco se sabe 

sobre a proporção de cepas capazes de converter para o fenótipo de resistência e 

os mecanismos genéticos envolvidos nessa conversão (PROULX et al, 2016).  

Por isso, mais estudos são necessários para compreender melhor os fatores 

relacionados à indução da expressão da resistência em presença de sub-MICs, e se 

a indução pode aumentar também a virulência de amostras sensíveis à oxacilina que 



76 
 

 
 

têm potencial para expressar a resistência, uma vez que sub-MICs de β-lactâmicos 

podem atuar sobre a expressão de fatores de virulência (DAVIES, SPIEGELMAN, 

YIM, 2006; ROMERO et al, 2011) e já foram relacionadas ao aumento da produção 

da leucocidina de Panton-Valentine (PVL) pela ativação da transcrição de seus 

genes (DUMITRESCU et al, 2007, 2011; DUMITRESCU, 2008; RUDKIN et al, 2012). 

A redução dos efeitos indesejáveis decorrentes da exposição de S. aureus às 

sub-MICs de antibióticos é de extrema importância e pode ser alcançada através do 

uso racional dessas substâncias, principalmente nos hospitais, onde condutas de 

profissionais de saúde podem favorecer a dispersão de antibióticos no ambiente, 

seja pela prescrição inadequada dessas substâncias ou pelos procedimentos 

usados para sua administração nos pacientes. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A pressão seletiva antimicrobiana simulada in vitro sobre S. aureus sensíveis à 

oxacilina contendo ou não o gene mecA alterou a expressão fenotípica da 

resistência à este antibiótico. As mudanças observadas foram atribuídas aos 

mecanismos conhecidos de expressão da resistência à oxacilina, de acordo com as 

características genéticas de cada amostra. Entretanto, a exposição diária ao 

antimicrobiano por cinco a dez dias não alterou o perfil de suscetibilidade aos 

antibióticos não β-lactâmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

AARESTRUP, F. M.. Veterinary drug usage and antimicrobial resistance in bacteria of animal origin. 
Clinical Pharmacology & Toxicology, v. 96, p. 271-281, 2005. 
 
AEDO, S; TOMASZ, A.. Role of the stringent stress response in the antibiotic resistance phenotype 
of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 60, n. 4, p. 
2311-2317, 2016. 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁARIA (ANVISA). Critérios diagnósticos de Infecção 
Relacionada à Assistência à Saúde. Série: Segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde. 
1 ed. 2013. Disponível em: < 
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Livro2-
CriteriosDiagnosticosIRASaude.pdf>. Acesso em: 13 abril 2016. 
 
ALLEKSHUN, M. N.; LEVY, S. B.. Molecular mechanisms of antibacterial multidrug resistance. Cell, v. 
128, p. 1037-1050, 2007. 
 
ANDERSSON, D. I.; LEVIN, B.R.. The biological cost of antibiotic resistance. Current Opinion in 
Microbiology, v. 2, p. 489-493, 1999. 
 
ANDERSSON, D. I.; HUGHES, D..  Microbiological effects of sublethal levels of antibiotics. Nature 
Reviews Microbiology, v. 12, p. 465-478, 2014. 
 
ANDRADE-FIGUEIREDO, M; LEAL-BALBINO, T.. Clonal diversity and epidemiological characteristics 
of Staphylococcus aureus: high prevalence of oxacillin-susceptible mecA-positive Staphylococcus 
aureus (OS-MRSA) associated with clinical isolates in Brazil. BMC Microbiology, v. 16, n. 115, 2016. 
 
ANTUNES, L. C. M.  et al. Quorum sensing in bacterial virulence. Microbiology, v. 156, p. 2271-2282, 
2010. 
 
ARCHER, G. L. Staphylococcus aureus: a well-armed pathogen. Clinical Infection Diseases, v. 26, n. 
5, p. 1179-1181, 1998. 
 
ARCHER, G. L.; BOSILEVAC, J. M.. Signaling antibiotic resistance in staphylococci. Science, v. 291, 
n. 5510, p. 1915-1916, 2001. 
 
ARÊDE, P.; MINISTRO, J.; OLIVEIRA, D. C. Redefining the role of the β-Lactamase locus in 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus: β-lactamase regulators disrupt the MecI-mediated strong 
repression on mecA and optimize the phenotypic expression of resistance in strains with constitutive 
mecA expression. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 57, n. 7, p. 3037-3045, 2013. 

 

ARYA, R.; PRINCY, S. A.. Exploration of modulated genetic circuits governing virulence determinants 
in Staphylococcus aureus. Indian Journal of Microbiology, v. 56, n. 1, p. 19-27, 2016. 
 
BAIRD-PARKER, A.C.. The staphylococci: an introduction. Journal of Applied Bacteriology 
Symposium Supplement, v. 19, p. 1S-8S, 1990. 
 
BANNERMAN, T. L. et al. Pulsed-field gel electrophoresis as a replacement for bacteriophage typing 
of Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology, v. 33, n. 3, p. 551-555, 1995. 
 
BANNERMAN T. L. Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow 
aerobically. In: Murray P.R. et al. Manual of Clinical Microbiology. Washington: American Society 
Microbiology, p. 384-404, 2003. 
 
BARRETT, J. F. MRSA – What is it, and how do we deal with the problem? Expert Opinion on 
Therapeutic Targets, v. 9, n. 2, p. 253-265, 2005. 



79 
 

 
 

BEARMAN, G. M. L. et al. Nasal carriage of inducible dormant and community-associated methicillin-
resistant Staphylococcus aureus in an ambulatory population of predominantly university students. 
International Journal of Infectious Diseases, v. 14S, p. e18-e24, 2010. 
 
BENS, C. C. P. M.; VOSS, A.; KLAASSEN, C. H. W. Presence of a novel DNA methylation enzyme in 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates associated with pig farming leads to 
uninterpretable results in standard pulsed-field gel electrophoresis analysis. Journal of Clinical 
Microbiology, v. 44, n. 5, p. 1875-1876. 
 

BERGER-BÄCHI, B.; STRÄSSLE, A.; KAYSER, F. H.. Natural methicillin resistance in comparison 
with that selected by in vitro drug exposure in Staphylococcus aureus. The Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, v. 23, n. 2, p. 179-188, 1989. 
 
BERGER-BÄCHI, B.; TSCHIERSKE, M.. Role of Fem factors in methicillin resistance. Drug 
Resistance Updates, v. 1, p. 325-335, 1998. 
 
BERGER-BÄCHI, B.; ROHRER, S.. Factors influencing methicillin resistance in staphylococci. 
Archives of Microbiology, v. 178, p. 165-171, 2002 
 
BROOKS, G. F. et al. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26 ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2014. 
 
BRUST, T.  et al. Hospital-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying the PVL 
gene outbreak in a Public Hospital in Rio de Janeiro, Brazil. Brazilian Journal of Microbiology, v. 44, n. 
3, p. 865-868, 2013. 
 
CABOCLO, M. R. F. et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Rio de Janeiro hospitals: 
Dissemination of the USA400/ST1 and USA800/ST5 SCCmec type IV and USA100/ST5 SCCmec 
type II lineages in a public institution and polyclonal presence in a private one. American Journal of 
Infection Control, v. 41, p. e21-e26, 2013. 
 
CARTWRIGHT, E. J. P. et al. Use of Vitek 2 antimicrobial susceptibility profile to identify mecC in 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology, v. 51, n. 8, p. 2732-2734, 
2013. 
 
CAUWELIER, B. et al. Evaluation of a disk diffusion method with cefoxitin (30 μg) for detection of 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases, v. 23, p. 389-392, 2004. 
 
CDC (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION). What are the susceptibility patterns 
of clinical S. aureus isolates? 2016. Disponível em: < http://www.cdc.gov/mrsa/lab/index.html>. 
Acesso em: 12 março 2016. 
 
CHAMBERS, H. F. Methicillin resistance in staphylococci: molecular and biochemical basis and 
clinical implications. Clinical Microbiology Reviews, v. 10, n. 4, p. 781-791, 1997. 
 
CHAMBERS, H. F.; DeLEO, F. R.. Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the antibiotic era. 
Nature Reviews Microbiology, v. 7, n. 9, p. 629-641, 2009. 
 
CHEN, F-J. et al. mecA-positive Staphylococcus aureus with low-level oxacillin MIC in Taiwan. Journal 
of Clinical Microbiology, v. 50, n. 5, p. 1679-1683, 2012. 
 
CHEN, J. et al. Community-acquired necrotizing pneumonia caused by methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus producing Panton–Valentine leukocidin in a Chinese teenager: case report 
and literature review. International Journal of Infectious Diseases, v. 26, p. 17-21, 2014. 
 
CHUA, K. et al. Not community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA)! A 
clinician’s guide to community MRSA – its evolving antimicrobial resistance and implications for 
therapy. Clinical Infectious Diseases, v. 52, n. 1, p. 99-114, 2011.  



80 
 

 
 

CHUNG, M. et al. Heterogeneous oxacillin-resistant phenotypes and production of PBP2A by oxacillin-
susceptible/mecA-positive MRSA strains from Africa. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 71, n. 
10, p. 2804-2809, 2016. 
 
CLAUDITZ, A. et al. Staphyloxanthin plays a role in the fitness of Staphylococcus aureus and its ability 
to cope with oxidative stress. Infection and Immunity, v. 74, n.8, p. 4950-4953, 2006. 
 
CLEMENTS, O. M. & FOSTER, S. J. Stress resistance in Staphylococcus aureus. Trends in 
Microbiology, v. 7, n. 11, p. 458-462, 1999. 
 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Performance Standards for Antimicrobial 
Susceptibility Testing; Twenty-Fifth Informational Supplement. CLSI document M100-S25. Wayne, PA. 
2015a. 
 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Methods for dilution antimicrobial susceptibility 
tests for bacteria that grow aerobically; Approved Standard—Tenth Edition. CLSI document M07-A10. 
Wayne, PA. 2015b. 
 
CONCEIÇÃO, T. et al. Frequent occurrence of oxacillin-susceptible mecA-positive Staphylococcus 
aureus (OS-MRSA) strains in two African countries. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 70, n. 
12, p. 3200-3204, 2015. 
 
COSTERTON, J. W.; STEWART, P. S.; GREENBERG, E. P.. Bacterial biofilms: a common cause of 
persistent infections. Science, v. 284, p. 1318-1322, 1999. 
 
COUTO, I. et al. Ubiquitous presence of mecA homologue in natural isolates of Staphylococcus 
sciruri. Microbial Drug Resistance, v. 2, n. 4, p. 377-391, 1996. 
 
CUIROLO, A; PLATA, K; ROSATO, A. E. Development of homogeneous expression of resistance in 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical strains is functionally associated with a b-lactam-
mediated SOS response. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 64, n. 1, p. 37-45, 2009. 
 
DAVIES, J.; SPIEGELMAN, G. B.; YIM, G.. The world of subinhibitory antibiotic concentrations. 
Current Opinion in Microbiology, v. 9, p. 445-453, 2006. 
 
DECKER, C. F.. Pathogenesis of MRSA infections. Disease a month (DM), v. 54, n. 12, p. 774-779, 
2008. 
 
de JONGE, B. L. M. et al. Peptidoglycan composition of a highly methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus strain: the role of penicillin binding protein 2a. The Journal of Biological Chemistry, v. 267, n. 6, 
p. 11248-11254, 1992. 
 
DeLEO, F. R. et al. Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Lancet, v. 
375, n. 9725, p. 1557-1568, 2010. 
 
DEPLANO, A. et al. In vivo deletion of the methicillin resistance mec region from the chromosome 
of Staphylococcus aureus strains. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 46, n. 4, p. 617-620, 

2000. 

DIEKEMA, D. J. et al. Survey of infections due to Staphylococcus species: frequency of occurrence 

and antimicrobial susceptibility of isolates collected in the United States, Canada, Latin America, 
Europe, and the Western Pacific Region for the SENTRY antimicrobial surveillance program, 1997–
1999. Clinical Infectious Diseases, v. 32, n. 2, p. S114-S132, 2001. 
 
DONNIO, P-Y. et al. Partial excision of the chromosomal cassette containing the methicillin resistance 
determinant results in methicillin-susceptible Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology, 
v. 43, n. 8, p. 4191-4193, 2005. 
 



81 
 

 
 

DORDEL, J. et al. Novel determinants of antibiotic resistance: identification of mutated loci in highly 
methicillin-resistant subpopulations of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. mBio, v. 5, n. 2, 
2014. 
 
DSMZ Leibniz Institute DSMZ- Deutsch Sammlung von Mikroorganismen and Zellkuturen GmbH 
(German Collection of Microorganisms and Cell Cultures) Germany, Prokaryotic Nomenclature. 
Disponível em: < https://www.dsmz.de/home.html>. Acesso em: 09 fevereiro 2017. 
 
DUMITRESCU, O. et al. Effect of antibiotics on Staphylococcus aureus producing Panton-Valentine 
leukocidin. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 51, n. 4, p. 1515-1519, 2007. 
 
DUMITRESCU, O.. Effect of antibiotics, alone and in combination, on Panton–Valentine leukocidin 
production by a Staphylococcus aureus reference strain. Clinical Microbiology and Infection, v. 14, n. 
4, p. 384-388, 2008. 
 
DUMITRESCU, O. et al. β-Lactams interfering with PBP1 induce Panton-Valentine leukocidin 
expression by triggering sarA and rot global regulators of Staphylococcus aureus. Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy, v. 55, n. 7, p. 3261-3271, 2011. 
 
EADON, H. J.; PINNEY, R. J. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – an overview. Journal of 
Clinical Pharmacy and Therapeutics, v. 16, p. 453-462, 1991. 
 
EL-HALFAWY, O. M.; VALVANO, M. A.. Antimicrobial heteroresistance: an emerging field in need of 
clarity. Clinical Microbiology Reviews, v. 28, n. 1, p. 191-207, 2015. 
 
ENDER, M. et al. Fitness cost of SCCmec and methicillin resistance levels in Staphylococcus aureus. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 48, n. 6, p. 2295-2297, 2004. 
 
EUZÉBY, J. P. List of prokaryotic names with standing in nomenclature (LPSN). Disponível em: < 
http://www.bacterio.net/index.html>. Acesso em: 09 fevereiro 2017. 
 
FALAGAS, M. E. et al. Heteroresistance: a concern of increasing clinical significance? Clinical 
Microbiology and Infection, v. 14, n. 2, p. 101-104, 2008. 
 
FELTEN, A. et al. Evaluation of three techniques for detection of low-level methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA): a disk diffusion method with cefoxitin and moxalactam, the Vitek 2 
System, and the MRSA-screen latex agglutination test. Journal of Clinical Microbiology, v. 40, n. 8, p. 
2766-2771, 2002. 
 
FENG Y. et al. Evolution and pathogenesis of Staphylococcus aureus: lessons learned from 
genotyping and comparative genomics. FEMS Microbiology Reviews, v. 32, p. 23-37, 2008. 
 
FIGUEIREDO, A. M. S.; FERREIRA, F. A. The multifaceted resources and microevolution of the 
successful human and animal pathogen methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz, v. 109, n. 3, p. 265-278, 2014. 
 
FINAN, J. E. et al. Conversion of oxacillin-resistant staphylococci from heterotypic to homotypic 
resistance expression. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 46, n. 1, p. 24-30, 2002. 
 
FINCH, R. Gram-positive infections: lessons learnt and novel solutions. Clinical Microbiology and 
Infection, v. 12, n. 8, p. 3-8, 2006. 
 
FITZGERALD, J. R.. Evolution of Staphylococcus aureus during human colonization and infection. 
Infection, Genetics and Evolution, v. 21, p. 542-547, 2014. 
 
FORBES, B. A. et al. Unusual form of oxacillin resistance in methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus clinical strains. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 61, p. 387-395, 2008. 
 
FOSTER, T. J.; HÖÖK, M. . Surface protein adhesins of Staphylococcus aureus. TRENDS in 
Microbiology, v. 16, n.2, p. 484-488, 1998. 



82 
 

 
 

FOSTER, T. J.. The Staphylococcus aureus “superbug”. The Journal of Clinical Investigation, v. 114, 
n. 12, p. 1693-1696, 2004. 
 
FOSTER, T. J.. Immune evasion by staphylococci. Nature Reviews Microbiology, v.3, p. 948-958, 
2005. 
 
FOSTER, T. J.. et al. Adhesion, invasion and evasion: the many functions of the surface proteins of 
Staphylococcus aureus. Nature Reviews Microbiology, v. 12, p. 49-62, 2014. 
 
FRY, D. E.; BARIE, P.S. The changing face of Staphylococcus aureus: a continuing surgical 
challenge. Surgical Infections, v. 12, n. 3, p. 191-203, 2011. 

GARCÍA-ÁLVAREZ, L. et al. Meticillin-resistant Staphylococcus aureus with a novel mecA homologue 
in human and bovine populations in the UK and Denmark: a descriptive study. The Lancet Infectious 
Diseases, v. 11, n.8, p. 595-603, 2011. 

GARRITY, G .M.; BRENNER, D. J.; KRIEG N. R.; STALEY JR. Bergey's Manual of Systematic 
Bacteriology Volume Two: The Proteobacteria. 2ª ed. New York: Springer. 2001. 

 
GARZA-GONZÁLEZ, E.; DOWZICKY, M. J.. Changes in Staphylococcus aureus susceptibility across 
Latin America between 2004 and 2010. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 17, n. 1, p. 13-
19, 2013. 
 
GENESTIER, A-L. et al. Staphylococcus aureus Panton-Valentine leukocidin directly targets 
mitochondria and induces Bax-independent apoptosis of human neutrophils. The Journal of Clinical 
Investigation, v. 115, n. 11, p. 3117-3127, 2005. 
 
GIANNOULI, S. et al. Detection of mutations in the FemXAB protein family in oxacillin-susceptible 
mecA-positive Staphylococcus aureus clinical isolates. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 65, 
p. 626-633, 2010. 
 
GIEDRAITIENE, A. et al. Antibiotic resistance mechanisms of clinically important bacteria. Medicina 
(Kaunas), v. 47, n. 3, p. 137-146, 2011. 
 
GILL, S. R. et al. Insights on evolution of virulence and resistance from the complete genome analysis 
of an early methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain and a biofilm-producing methicillin-
resistant Staphylococcus epidermidis strain. Journal of Bacteriology, v, 187, n. 7, p. 2426-2438, 2005. 
 
GILLET, Y. et al. Association between Staphylococcus aureus strains carrying gene for Panton-
Valentine leukocidin and highly lethal necrotising pneumonia in young immunocompetent patients. The 
Lancet, v. 59, n. 9308, p. 753-759, 2002. 
 
GORDON, J. R.; LOWY, F. D. Pathogenesis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. 
Clinical Infectious Diseases, v. 46, n. 5, p. 350-359, 2008. 
 
GÖTZ, F.; BANNERMAN, T.; SCHLEIFER, K-H. The genera Staphylococcus and Macrococcus. 
Prokaryotes, v. 4, p. 5- 75, 2006. 
 
GRINHOLC, M.; WEGRZYN, G.; KURLENDA, J. Evaluation of biofilm production and prevalence of 
the icaD gene in methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strains 
isolated from patients with nosocomial infections and carriers. FEMS Immunology and Medical 
Microbiology, v. 50, p. 375-379, 2007.  

 
GRUNDMANN, H. et al. Geographic distribution of Staphylococcus aureus causing invasive infections 
in Europe: a molecular-epidemiological analysis.PloS Medicine, v. 7, n. 1, 2010. 
 
GUIMARÃES, D. O.; MOMESSO, L. S.; PUPO, M. T. Antibióticos: importância terapêutica e 
perspectivas para a descoberta e desenvolvimento de novos agentes. Química Nova, v. 33, n. 3, p. 
667-679, 2010. 



83 
 

 
 

HAAG, A. F.; BAGNOLI, F.. The role of two-component signal transduction systems in Staphylococcus 
aureus virulence regulation. Current Topics in Microbiology and Immunology, 2016. 
 
HACKBARTH, C. J.; CHAMBERS, H. F.. blaI and blaR1 regulate β-lactamase and PBP2a production 
in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 37, n. 5, p. 
1144-1149, 1993. 
 
HAO, H. et al. Key genetic elements and regulation systems in methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus. Future Microbiology, v. 7, n. 11, p. 1315-1329, 2012. 
 
HARTMAN, B. J; TOMASZ, A.. Low-affinity penicillin-binding protein associated with β-lactam 
resistance in Staphylococcus aureus. Journal of Bacteriology, v. 158, n. 2, p. 513-516, 1984. 
 
HARTMAN, B. J; TOMASZ, A.. Expression of methicillin resistance in heterogeneous strains of 
Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 29, n. 1, p. 85-92, 1986. 
 
HE, W. et al. Prevalence and molecular typing of oxacillin-susceptible mecA-positive Staphylococcus 
aureus from multiple hospitals in China. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 77, p. 267-
269, 2013. 
 
HIRAMATSU, K. et al. Role of penicillinase plasmids in the stability of the mecA gene in methicillin-
resistant Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 34, n. 4, p. 600-604, 
1990. 
 
HIRAMATSU, K.. Molecular evolution of MRSA. Microbiology and Immunology, v. 39, n. 8, p. 531-543, 
1995. 
 
HIRAMATSU, K.. et al. Molecular genetics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. International 
Journal of Medical Microbiology, v. 292, n. 2, p. 67-74, 2002. 
 
HIRAMATSU, K... et al. Genomic Basis for Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus. Infection 
and Chemotherapy, v. 45, n. 2, p. 117-136, 2013. 
 
HO, C-M. et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates with SCCmec type V and spa 
types t437 or t1081 associated to discordant susceptibility results between oxacillin and cefoxitin, 
Central Taiwan. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 86, n. 4, p. 405-411, 2016. 
 
HOSOSAKA, Y. et al. Characterization of oxacillin-susceptible mecA-positive Staphylococcus aureus: 
a new type of MRSA. Journal of Infection and Chemotherapy, v. 13, n. 2, p. 79-86, 2007. 
 
HUIJSDENS, X. W. et al. Molecular characterization of PFGE non-typable methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus in the Netherlands, 2007. Erosurveillance, v. 14, n. 38, 2009. 
 
IKONOMIDIS, A. et al. In vitro and in vivo evaluations of oxacillin efficiency against mecA-positive 
oxacillin-susceptible Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 52, n. 11, p. 
3905-3908, 2008. 
 
ITO, T. et al. Novel type V staphylococcal cassette chromosome mec driven by a novel cassette 
chromosome recombinase, ccrC. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 48, n. 7, p. 2637-2651, 
2004. 
 
IWG-SCC. Classification of staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec): guidelines for 
reporting novel SCCmec elements. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 53, n. 12, p. 4961-
4967, 2009. 
 
JENSEN, S. O.; LYON, B. R.. Genetics of antimicrobial resistance in Staphylococcus aureus. Future 
Microbiology, v. 4, n.5, p. 565-582, 2009. 
 
JINDAL, A. K.; PANDYA, K.; KHAN, I.D.. Antimicrobial resistance: a public health challenge. Medical 
Journal Armed Forces India, v. 71, n. 2, p. 178-181, 2015. 



84 
 

 
 

JOHANNESSEN, M; SOLLI, J. E.; H, A.M. Host and microbe determinants that may influence the 
success of Staphylococcus aureus colonization. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, v. 2, 
n. 56, 2012. 
 
KAMPF, G. et al. Inducibility and potential role of mecA gene positive oxacillin susceptible 
Staphylococcus aureus from colonized healthcare workers as a source for nosocomial infections. The 
Journal of Hospital Infection, v. 54, n. 2, p. 124-129, 2003. 
 
KEATON, M. A. et al. Exposure of clinical MRSA heterogeneous strains to β-lactams redirects 
metabolism to optimize energy production through the TCA cycle. PLoS ONE, v. 8, n. 8, 2013. 
 
KIM, C. et al. Properties of a novel PBP2A protein homolog from Staphylococcus aureus strain 
LGA251 and its contribution to the β-lactam-resistant phenotype. The Journal of Biological Chemistry, 
v. 287, n. 44, p. 36854-36863, 2012. 
 
KIM, C.. et al. The mechanism of heterogeneous beta-lactam resistance in MRSA: key role of the 
stringent stress response. PLoS ONE, v. 8, n. 12, 2013. 
 
KLOOS, W. E. Natural populations of the genus Staphylococcus. Annual Review of Microbiology, v. 
34, p. 559-592, 1980. 
 
KLOOS, W. E.; BANNERMAN, T.L. Staphylococcus and Micrococcus. In: MURRAY, P.R et al. (Eds.). 
Manual of clinical microbiology. Washington: American Society for Microbiology, 1999. p. 264-82. 
 
KNOX, J.; UHLEMANN, A-C; LOWY, F. D.. Staphylococcus aureus infections: transmission within 
households and the community. TRENDS in Microbiology, v. 23, n. 7, p. 437-444, 2015. 
 
KONEMAN, E. W. Koneman’s color atlas and textbook of diagnostic microbiology. Lippincott Williams 
& Wilkins, 2006. 
 
KONG, L. Y. et al. Bacteremia caused by a mecA-positive oxacillin-susceptible Staphylococcus aureus 
strain with inducible resistance. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 83, p. 377-378, 
2015. 
 
KRIEGESKORTE, A. et al. Inactivation of thyA in Staphylococcus aureus attenuates virulence and has 
a strong impact on metabolism and virulence gene expression. mBio, v. 5, n.4, 2014. 
 
KWON, N. H. et al. Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) characterization and 
molecular analysis for methicillin-resistant Staphylococcus aureus and novel SCCmec subtype IVg 
isolated from bovine milk in Korea. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 56, p. 624-632, 2005. 
 
LABROU, M. et al. Activity of oxacillin versus that of vancomycin against oxacillin-susceptible mecA-
positive Staphylococcus aureus clinical isolates evaluated by population analyses, time-kill assays, 
and a murine thigh infection model. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 56, n. 6, p. 3388-
3391, 2012. 
 
LAURETI, L; MATIC, I.; GUTIERREZ, A.. Bacterial responses and genome instability induced by 
subinhibitory concentrations of antibiotics. Antibiotics, v. 2, p. 100-114, 2013. 
 

LAWRENCE, C. et al. Consecutive isolation of homologous strains of methicillin-resistant and 

methicillin-susceptible Staphylococcus aureus from a hospitalized child. The Journal of Hospital 

Infection, v. 33, n. 1, p. 49-53, 1996. 
 
LEVY, S. B.; MARSHALL, B.. Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges and responses. 
Nature Medicine, v. 10, n. 12, p. S122-S129, 2004. 
 
LINA, G. et al. Involvement of Panton-Valentine leukocidin–producing Staphylococcus aureus in 
primary skin infections and pneumonia. Clinical Infectious Diseases, v. 29, p. 1128-1132, 1999. 
 



85 
 

 
 

LINA, G. et al. Bacterial competition for human nasal cavity colonization: role of Staphylococcal agr 
alleles. Applied and Environmental Microbiology, v. 69, n. 1, p. 18-23, 2003. 
 
LINDSAY, J. A.; HOLDEN, M. T. G.. Staphylococcus aureus: superbug, supergenome? TRENDS in 
Microbiology, v. 12, n. 8, p. 378-385, 2004. 
 
LIU, G. Y.  et al. Staphylococcus aureus golden pigment impairs neutrophil killing and promotes 
virulence through its antioxidant activity. The Journal of Experimental Medicine, v. 202, n. 2, p. 209-
215, 2005. 
 
LIU, P. et al. Effect of bla regulators on the susceptible phenotype and phenotypic conversion for 
oxacillin-susceptible mecA-positive staphylococcal isolates. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 
71, n. 8, 2016. 
 
LLARRULL, L. I.; FISHER, J. F.; MOBASHERY, S.. Molecular basis and phenotype of methicillin 
resistance in Staphylococcus aureus and insights into new β-lactams that meet the challenge. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 53, n. 10, p. 4051-4063, 2009. 

LOWY, F. D. Staphylococcus aureus infections. The New England Journal of Medicine, v. 339, n. 8, p. 
520-532, 1998. 
 
LOWY, F. D.. Antimicrobial resistance: the example of Staphylococcus aureus. The Journal of Clinical 
Investigation, v. 11, n. 9, p. 1265-1273, 2003. 
 
LYON, B. R.; SKURRAY, R. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus: genetic bases. 
Microbiological Reviews, v. 51, n. 1, p. 88-134, 1987. 
 
MAALEJ, S. M. et al. Analysis of borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus (BORSA) strains 
isolated in Tunisia. Journal of Clinical Microbiology, v. 50, n. 10, p. 3345-3348, 2012. 
 
MALLORQUÍ-FERNÁNDEZ, G. et al. Staphylococcal methicillin resistance: fine focus on fold and 
functions. FEMS Microbiology Letters, v. 235, p. 1-8, 2004. 
 
MARTINEAU, F. et al. Species-specific and ubiquitous-DNA-based assays for rapid identification of 
Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology, v. 36, n. 3, p. 618-623, 1998. 
 
MARTINEAU, F. et al. Correlation between the resistance genotype determined by multiplex PCR 
assays and the antibiotic susceptibility patterns of Staphylococcus aureus and Staphylococcus 
epidermidis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 44, n. 2, p. 231-238, 2000. 
 
MARTINO, M. D. V. et al. Isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) not 
belonging to the Brazilian epidemic clone. Safety in Health, v. 1, n. 9, 2015. 
 
MARTINS, A. et al. Molecular characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated 
from a Brazilian university hospital. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 18, n. 3, p. 331-
335, 2014. 
 
McCALLUM, N.; BERGER-BÄCHI, B.; SENN, M. M. Regulation of antibiotic resistance in 
Staphylococcus aureus. International Journal of Medical Microbiology, v. 300, p. 118-129, 2010. 
 
McDOUGAL, L. K.; THORNSBERRY, C.. The role of β-lactamase in staphylococcal resistance to 
penicillinase-resistant penicillins and cephalosporins. Journal of Clinical Microbiology, v. 23, n. 5, p. 
832-839, 1986. 
 
McKINNEY, T. K. et al. Transcription of the gene mediating methicillin resistance in Staphylococcus 
aureus (mecA) is corepressed but not coinduced by cognate mecA and β-lactamase regulators. 
Journal of Bacteriology, v. 183, n. 23, p. 6862-6868, 2001. 
 
MISTRY, H. et al. Prevalence and characterization of oxacillin susceptible mecA-positive clinical 
isolates of Staphylococcus aureus causing bovine mastitis in India. PLoS One, v. 11, n. 9, 2016. 



86 
 

 
 

MODY, L. et al. Epidemiology of Staphylococcus aureus colonization in nursing home residents. 
Clinical Infectious Diseases, v. 46, p. 1368-1373, 2008. 
 
MONACO, M. et al. Worldwide epidemiology and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus. 
Current Topics in Microbiology and Immunology, p. 1-36, 2016. 
 
MWANGI, M. M. et al. Whole-genome sequencing reveals a link between β-lactam resistance and 
synthetasis of the alarmone (p)ppGpp in Staphylococcus aureus. Microbial Drug Resistance, v. 19, n. 
3, p. 153-159, 2013. 
 
NAKAMURA, A. et al. Association between antimicrobial consumption and clinical isolates of 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a 14-year study. Journal of Infection and Chemotherapy, 
v. 18, p. 90-95, 2012. 
 
NAVRATNA, V. et al. Molecular basis for the role of Staphylococcus aureus penicillin binding protein 4 
in antimicrobial resistance. Journal of Bacteriology, v. 192, n. 1, p. 134-144, 2010. 
 
NIEMEYER, D. M. et al. Role of mecA transcriptional regulation in the phenotypic expression of 
methicillin resistance in Staphylococcus aureus. Journal of Bacteriology, v. 178, n. 18, p. 5464-5471, 
1996. 
 
OGSTON, A. Micrococcus poisoning. Journal of Anatomy, v. 17, p. 24-58, 1882.  

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). Antimicrobial resistance – global report on 
surveillance. WHO Library Cataloguing in-publication Data. 2014. 
 
OTTO, M. Basis of virulence in community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
Annual Review of Microbiology, v. 64, p. 143-162, 2010. 
 
OTTO, M.. MRSA Virulence and spread. Cellular Microbiology, v. 14, n. 10, p. 1513-1521, 2012. 
 
OTTO, M.. Staphylococcus aureus toxins. Current Opinion in Microbiology, v.17, p. 32-37, 2014.  

PACHECO, A. B. F. et al. Random amplification of polymorphic DNA reveals serotype-specific clonal 
clusters among enterotoxigenic Escherichia coli strains isolated from humans. Journal of Clinical 
Microbiology, v. 5, n. 6, p. 1521-1525, 1997. 
 
PARVEZ, A. K. et al. No relationship exists between PBP 2a amounts expressed in different MRSA 
strains obtained clinically and their β-lactam MIC values. The Journal of Medical Investigation, v. 55, p. 
246-253, 2008. 
 
PEACOCK, S. J.; PATERSON, G. K. Mechanisms of methicillin resistance in Staphylococcus aureus. 
Annual Review of Biochemistry, v. 84, p. 577-601, 2015. 
 
PENN, C. et al. Wound infections caused by inducible methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
strains. Journal of Global Antimicrobial Resistance, v. 1, p. 79-83, 2013. 
 
PETINAKI, E.; KONTOS, F.; MANIATIS, A. N.. Emergence of two oxacillin-susceptible mecA-positive 
Staphylococcus aureus clones in a Greek hospital. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 50, p. 
1090-1091, 2002.  
 
PINHO, M. G.; de LENCASTRE, H.; TOMASZ, A.. An acquired and a native penicillin-binding protein 
cooperating in building the cell wall of drug-resistant staphylococci. Proceedings of National Academy 
of Sciences (PNAS), v. 98, n. 19, p. 10886-10891, 2001. 

PITTET, D. et al. Bacterial contamination of the hands of hospital staff during routine patient care. 
Archives of Internal Medicine, v. 159, n. 8, p. 821-826, 1999. 
 



87 
 

 
 

PLATA, K; ROSATO, A; WEGRZYN, G. Staphylococcus aureus as an infectious agent: overview of 
biochemistry and molecular genetics of its pathogenicity. Acta Biochimica Polonica, v. 56, n. 4, p. 597-
612, 2009. 
 
PODBIELSKI, A.; KREIKEMEYER, B. Cell density — dependent regulation: basic principles and 
effects on the virulence of Gram-positive cocci. International Journal of Infectious Diseases, v. 8, p. 
81-95, 2003. 
 
POURNARAS, S.; STATHOPOULOS, C.; TSAKRIS, A.. Oxacillin-susceptible MRSA: could it become 
a successful MRSA type? Future Microbiology, v. 8, n. 11, p. 1365-1367, 2013.  
 
POURNARAS, S.. et al. Driving forces of mechanisms regulating oxacillin-resistance phenotypes of 
MRSA: truly oxacillin-susceptible mecA-positive Staphylococcus aureus clinical isolates also exist. 
Current Pharmaceutical Design, v. 21, n. 16, p. 2048-2053, 2015. 
 
PROULX, M. K. P. et al. Reversion of methicillin-susceptible Staphylococcus aureus to methicillin-
resistant Staphylococcus aureus during treatment of bacteremia. Journal of Infectious Diseases, v. 
213, n. 6, p. 1041-1046, 2016. 
 
REBIC, V. et al. Typing of methicillin resistant Staphylococcus aureus using DNA fingerprints by 
pulsed-field gel electrophoresis. Acta Informatica Medica, v. 24, n. 4, p. 248-252, 2016. 
 
RICE, L. B.. The clinical consequences of antimicrobial resistance. Current Opinion in Microbiology, v. 
12, p. 476-481, 2009. 
 
RISS, T. L. et al. Cell viability assays. Assay Guidance Manual. 2013. Disponível em: < 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144065/>. Acesso em: 04 set 2014. 
 
RODRÍGUEZ-NORIEGA, E. et al. Evolution of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones in 
Latin America. International Journal of Infectious Diseases, v. 14, p. e560-e566, 2010. 
 
ROEMER, T.; SCHNEIDER, T.; PINHO, M. A.. Auxiliary factors: a chink in the armor of MRSA 
resistance to b-lactam antibiotics. Current Opinion in Microbiology, v. 16, p. 538-548, 2013. 
 
ROMERO, D. et al. Antibiotics as signal molecules. Chemical Reviews, v. 111, n. 9, p. 5492-5505, 
2011. 
 
ROSATO, A. E. et al. TCA cycle-mediated generation of ROS is a key mediator for HeR-MRSA 
survival under β-lactam antibiotic exposure. PLoS ONE, v. 9, n. 6, 2014. 
 
ROSENBACH, F. J. apud GÖTZ, F.; BANNERMAN, T.; SCHLEIFER, K-H. The genera 
Staphylococcus and Macrococcus. Prokaryotes, v. 4, p. 5- 75, 2006. 

RUDKIN, J. K. et al. Methicillin resistance reduces the virulence of healthcare-associated methicillin-
resistant Staphylococcus aureus by interfering with the agr quorum sensing system. The Journal of 
Infectious Diseases, v. 205, p. 798-806, 2012. 
 
RYFFEL, C.; KAYSER, F. H.; BERGER-BÄCHI, B.. Correlation between regulation of mecA 
transcription and expression of methicillin resistance in staphylococci. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, v. 36, n. 1, p. 25-31, 1992. 

RYFFEL, C.. et al. Mechanisms of heteroresistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 38, n. 4, p. 724-728, 1994. 
 
SABAT, E. J. et al. Whole-genome analysis of an oxacillin-susceptible CC80 mecA-positive 
Staphylococcus aureus clinical isolate: insights into the mechanisms of cryptic methicillin resistance. 
Journal of Antimicrobial and Chemotherapy, v. 70, n. 11, p.2956-2964, 2015. 
 
SAEED, K.; MARSH, P.; AHMAD, N. Cryptic resistance in Staphylococcus aureus: a risk for the 
treatment of skin infection? Current Opinion Infectious Diseases, v. 27, n. 2, p. 130-136, 2014.  



88 
 

 
 

SAEED, K.. et al. Oxacillin-susceptible methicillin-resistant Staphylococcus aureus (OS-MRSA), a 
hidden resistant mechanism among clinically significant isolates in the Wessex region/UK. Infection, v. 
42, n. 5, p. 843-847, 2014. 
 
SAKOULAS, G. et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: comparison of susceptibility testing 
methods and analysis of mecA-positive susceptible strains. Journal of Clinical Microbiology, v. 39, n. 
11, p. 3946-3951, 2001. 
 
SANGAL, V. et al. Death of woman with peripartum Influenza B virus infection and necrotizing 
pneumonia. Emerging Infectious Diseases, v. 20, n. 7, p. 1258-1260, 2014. 
 
SANZ, R. et al. Catalase deficiency in Staphylococcus aureus subsp. anaerobius is associated with 
natural loss-of-function mutations within the structural gene. Microbiology, 146, p. 465-475, 2000. 
 
SEFTON, A. M.. Mechanisms of antimicrobial resistance their clinical relevance in the new millennium. 
Drugs, v. 62, n. 4, p. 557-566, 2002. 
 
SENGUPTA, S.; CHATTOPADHYAY, M. K.; GROSSART, H-P.. The multifaceted roles of antibiotics 
and antibiotic resistance in nature. Frontiers in Microbiology, v. 4, n. 47, 2013. 
 
SHANG, W. et al. Effects of ceftobiprole and oxacillin on mecA expression in methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus clinical isolates. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 54, n. 2, p. 956-
959, 2010. 
 
SHARFF, K. A. et al. Genotypic resistance testing creates new treatment challenges: two cases of 
oxacillin-susceptible methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology, v. 
50, n. 12, p. 4151-4153, 2012. 
 
SHEAGREN, J. N. Staphylococcus aureus the persistent pathogen – First of two parts. The New 
England Journal of Medicine, v. 310, n. 21, p. 1368-1373, 1984. 
 
SHRESTHA, B. Review on Panton Valentine leukocidin toxin carriage among Staphylococcus aureus. 
Journal of Nepal Health Research Council, v. 11, n. 25, p. 305-312, 2013. 

SILVA-CARVALHO, M. C. et al. Emergence of multiresistant variants of the community-acquired 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus lineage ST1-SCCmecIV in 2 hospitals in Rio de Janeiro, 
Brazil. Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases, v. 65, p. 300-305, 2009. 

 
SIVARAMAN, K.; VENKATARAMAN, N; COLE, A. M. Staphylococcus aureus nasal carriage and its 
contributing factors. Future Microbiology, v. 4, p. 999-1008, 2009. 
 
SONG, M. D. et al. Evolution of an inducible penicillin-target protein in methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus by gene fusion. FEBS Letters, v. 221, n. 1, p. 167-171, 1987. 
 
STAPLETON, P. D.; TAYLOR, P. W.. Methicillin resistance in Staphylococcus aureus: mechanisms 
and modulation. Science Progress, v. 85, n. 1, p. 57-72, 2002. 
 
STEGGER, M. et al. Rapid detection, differentiation and typing of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus harbouring either mecA or the new mecA homologue mecA(LGA251). Clinical Microbiology 
and Infection, v. 18, n.4, p. 395-400, 2012. 
 
SUGGS, A. H. et al. Methicillin-resistant and borderline methicillin-resistant asymptomatic 
Staphylococcus aureus colonization in children without identifiable risk factors. The pediatric Infectious 
Disease Journal, v. 18, n. 5, p. 410-414, 1999. 
 
TACCONELLI, E. et al. Does antibiotic exposure increase the risk of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) isolation? A systematic review and meta-analysis. Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy, v. 61, p. 26-38, 2008. 
 



89 
 

 
 

TEIXEIRA, L. A. et al. Geographic spread of epidemic multiresistant Staphylococcus aureus clone in 
Brazil. Journal of Clinical Microbiology, v. 33, n. 9, p. 2400-2404, 1995. 
 
TEIXEIRA, M. M. et al. Emergence of clonal complex 5 (CC5) methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) isolates susceptible to trimethoprim-sulfamethoxazole in a Brazilian hospital. Brazilian 
Journal of Medical and Biological Research, v. 45, n. 7, p. 637-643, 2012. 
 
TENOVER, F. C.. Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. The American Journal of 
Medicine, v. 119, n. 6A, p. S3-S10, 2006. 
 
TENOVER, F. C.; TICKLER, I. A.. Is that Staphylococcus aureus isolate really methicillin susceptible? 
Clinical Microbiology Newsletter, v. 37, n. 10, p. 79-84, 2015. 
 
TOMASZ, A. et al. New mechanism for methicillin resistance in Staphylococcus aureus: clinical 
isolates that lack the PBP2a gene and contain normal penicillin-binding proteins with modified 
penicillin-binding capacity. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 33, n. 11, p. 1869-1874, 1989. 

TOMASZ, A.; NACHMAN, S.; LEAF, H.. Stable classes of phenotypic expression in methicillin-
resistant clinical isolates of staphylococci. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 35, n. 1, p. 124-
129, 1991. 
 
TONG, S. Y. C.; CHEN, L. F.; JR FOWLER, V. J. J. Colonization, pathogenicity, host susceptibility and 
therapeutics for Staphylococcus aureus: what is the clinical relevance?. Seminars in 
Immunopathology, v. 34, n. 2, p. 185-200, 2012. 
 
TOSHKOVA, K. et al. The significance of nasal carriage of Staphylococcus aureus as risk factor for 
human skin infections. FEMS Microbiology Letters, v. 202, p. 17-24, 2001. 
 
TSUBAKISHITA, S. et al. Origin and molecular evolution of the determinant of methicillin resistance in 
staphylococci. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 54, n. 10, p. 4352-4359, 2010. 
 
van BELKUM, A. et al. Co-evolutionary aspects of human colonization and infection by 
Staphylococcus aureus. Infection, Genetics and Evolution, v. 9, p. 32-47, 2009. 

van BELKUM, A.. Hidden Staphylococcus aureus carriage: overrated or underappreciated? mBio, v. 7, 
n. 1, 2016. 
 
VARALDO, P. E. et al. Survey of clinical isolates of Staphylococcus aureus for borderline susceptibility 
to antistaphylococcal penicillins. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, v. 
12, n. 9, p. 667-682, 1993. 
 
VENTOLA, C. L.. The antibiotic resistance crisis. Part 1: causes and threats. P & T, v. 40, n. 4, p. 277-
283, 2015. 
 
VITKO, N. P.; SPAHICH, N.A.; RICHARDSON, A. N. Glycolytic dependency of high-level nitric oxide 
resistance and virulence in Staphylococcus aureus. mBio, v. 6, n. 2, 2015. 
 
VOLLMER, W.; BLANOT, D.; de PEDRO, M. A.. Peptidoglycan structure and architecture. FEMS 
Microbiology Reviews, v. 32, p. 149-167, 2008. 
 
von EIFF, C. et al. Nasal carriage as a source of Staphylococcus aureus bacteremia. New England 
Journal of Medicine, v. 344, n. 1, p. 11-16, 2001. 
 
von EIFF, C.; FRIEDRICH, A. W.; BECKER, K.. Prevalence of genes encoding for members of the 
staphylococcal leukotoxin family among clinical isolates of Staphylococcus aureus. Diagnostic 
Microbiology and Infectious Disease, v. 49, p. 157-162, 2004.  
 
WAGENVOORT, J. H. et al. Hospital outbreak of methicillin-resistant Staphylococcus aureus followed 
by an in vivo change to a mecA-negative mutant with loss of epidemicity. European Journal of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases, v. 19, n. 12, p. 976-977, 2000. 



90 
 

 
 

WATKINS, R. R.; DAVID, M. Z.; SALATA, R. A. Current concepts on the virulence mechanisms of 
meticillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Medical Microbiology, v. 61, p. 1179-1193, 2012. 
 
WENZEL, R. P.  et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: implications for the 1990s and 
effective control measures. The American Journal of Medicine, v. 91, n. 3B, p. 221S-227S, 1991. 

WERTHEIM, H. F. L. et al. The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. The Lancet 
Infectious Diseases, v. 5, p. 751-762, 2005. 
 
WIEGAND, I; HILPERT, K; HANCOCK, R. E. W. Agar and broth dilution methods to determine the 
minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial substances. Nature Protocols, v. 3, n. 2, p. 163-
175, 2008. 

WILLIAMS, R. E. O. Healthy carriage of Staphylococcus aureus: its prevalence and importance. 
Bacteriology Reviews, v. 27, n. 1, p. 56-71, 1963. 
 
WITTE, W.. Medical consequences of antibiotic use in agriculture. Science, v. 279, n. 5353, p. 996-
997, 1998. 
 
WITTE, W.; PASEMANN, B.; CUNY, C.. Detection of low-level oxacillin resistance in mecA-positive 
Staphylococcus aureus. Clinical Microbiology and Infection, v. 13, n. 4, p. 408-412, 2007. 
 
WITTE, W.. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus: what do we need to 
know? Clinical Microbiology and Infection, v. 15, n. 7, p. 17-25, 2009. 
 
XIA, J. et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus antibiotic resistance and virulence. 
BioScience Trends, v. 7, n. 3, p. 113-121, 2013. 
 
YARWOOD, J. M.; SCHLIEVERT, P. M.. Quorum sensing in Staphylococcus infections. The Journal 
of Clinical Investigation, v. 112, n. 11, p. 1620-1625, 2003. 

ZHANG, K. et al. Novel multiplex PCR assay for characterization and concomitant subtyping of 
staphylococcal cassette chromosome mec types I to V in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
Journal of Clinical Microbiology, v. 4, n. 10, p. 5026-5033, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 



92 
 

 
 

 



93 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


