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RESUMO 

Staphylococcus aureus é agente etiológico importante de infecções de origem 
comunitária e hospitalar. Desde meados dos anos 80, a resistência aos 
antimicrobianos, principalmente a meticilina, tem apresentado aumento gradativo no 
mundo inteiro. A resistência a meticilina é codificada pelo gene mecA, carreado em 
um elemento genético móvel denominado Staphylococcal Cassette Chromosome 
mec (SCCmec). A tipagem do SCCmec é essencial para entender a epidemiologia 
molecular das amostras MRSA. O presente estudo teve como objetivo avaliar as 
características genotípicas e fenotípicas de amostras de S. aureus resistentes a 
meticilina (MRSA) isoladas de espécimes clínicos provenientes de pacientes 
internados no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e na Casa de Saúde e 
Maternidade Santa Martha (CSMSM), ambos na cidade de Niterói. Foram avaliadas 
113 amostras identificadas como MRSA no hospital de origem e oriundas de 
infecção no período de agosto de 2009 a agosto de 2011. Destas amostras 75 foram 
oriundas do HUAP e 38 da CSMSM. A avaliação da susceptibilidade aos 
antimicrobianos foi realizada através do teste de difusão em Agar; 38/38 (100%) das 
amostras na CSMSM apresentaram resistência a cefoxitina, enquanto no HUAP 
72/75 (96 %) foram resistentes a este antimicrobiano. Adicionalmente foi realizada a 
pesquisa do gene de resistência mecA, através da técnica Reação da Polimerase 
em Cadeia (PCR); todas as amostras deste estudo apresentaram este gene. Através 
da PCR multiplex foi identificado o tipo de SCCmec em 83/113 (73%) amostras. Foi 
realizada também a pesquisa dos genes lukS-PV e lukF-PV, que são responsáveis 
pela codificação do fator de virulência estafilocócico Leucocidina de Panton-
Valentine. Estes genes foram detectados em 26 amostras do HUAP, originadas de: 
secreções de trato respiratório inferior (n= 2), secreção de ferida (n=2), secreção de 
linfonodo (n=1), tecido necrótico (n=1) e urina (n=1). Neste estudo foi detectada a 
presença de cinco tipos de SCCmec: tipo II 51/83 (61%); tipo IVa 25/83 (30%); tipo 
III 3/83 (4%); tipo I 2/83 (2%); tipo IVc e V 1/83(1%). Algumas amostras (26,5%) não 
tiveram seu SCCmec definido e foram considerados não tipáveis. De nosso 
conhecimento, esta é a primeira detecção dos tipos SCCmec I e V em amostras de 
S. aureus isoladas nos hospitais do estudo. 

 

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus resistente a meticilina; MRSA; SCCmec; 

PVL. 
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ABSTRACT 

  Staphylococcus aureus is an important etiological agent of community and 
hospital infections in humans. Since the middle of 1980s, antimicrobial resistance, 
mainly to methicillin, is presenting gradual increase worldwide. Methicillin 
resistance is encoded by mecA gene, carried by a mobile genetic element called 
staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec). SCCmec typing is essential 
for understanding the molecular epidemiology of MRSA strains. The present study 
aims to evaluate the genotypic and phenotypic characteristics of MRSA strains 
isolated from clinical patients’ specimens attended at Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP) and Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha 
(CSMSM), both located in Niterói city. A total of 113 strains identified as MRSA 
from infected patients attending these hospitals from August 2009 to August 2011 
were evaluated. These strains were recovered from HUAP (75 isolates) and 
CSMSM (38 isolates). The isolates were submitted to antimicrobial susceptibility 
test by the disc diffusion method according to CLSI 2012; 38/38 (100%) of the 
isolates from CSMSM were resistant to cefoxitin whereas 72/75 (96%) isolates 
from HUAP were resistant to this antimicrobial agent. The presence of mecA gene 
was tested in the 113 isolates by PCR, and all of them gave a positive result. The 
SCCmec types were determined by multiplex PCR; the distribution of SCCmec 
types among the 83 typeable MRSA isolates indicated that 51/83 (61%) harbored 
SCCmec type II; 25/83 (30%) SCCmec IVa; 3/83 (4%) SCCmec III; 2/83 (2%) 
SCCmec I; 1/83 (1%) SCCmec IVc and 1/83(1%) SCCmec V. Thirty MRSA strains 
(26,5%) were classified as non-typeable SCCmec. Detection of lukS-PV and lukF-
PV genes by PCR was done in 26 CA-MRSA strains SCCmec IV; the result was 
positive in only seven strains isolates from HUAP: wound secretion (n=2), lower 
respiratory tract secretion (n=2), necrotic tissue (n=1), lymph node secretion (n=1) 
and urine (n=1). To our knowledge, this is the first detection of SCCmec types I 
and V among MRSA strains isolated from hospitals located in Rio de Janeiro 
metropolitan region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Staphylococcus aureus é a espécie do gênero Staphylococcus mais 

frequente e relevante como agente etiológico de infecções em humanos. 

(GILLESPIE, 2006; SCHLEIFER & BELL, 2009) Pode ser encontrado colonizando as 

fossas nasais e a pele de neonatos, crianças e adultos. Esta característica da 

bactéria tem grande importância clínica, uma vez que, tendo as narinas colonizadas, 

o indivíduo contamina as próprias mãos e passa a ser veículo de transferência de 

infecções por contato. Sendo assim, principalmente em hospitais, o hospedeiro 

assintomático pode ser um paciente, um visitante, ou ainda, um profissional de 

saúde. Além disso, a colonização nasal também contribui para a transmissão da 

bactéria por disseminação aérea. (CARVALHO et al., 2005; CAVALCANTI et al., 

2005; TRABULSI, 2005) 

Por integrar a microbiota da pele, este microrganismo pode tornar-se 

patogênico em determinadas condições como, por exemplo, quando há quebra de 

barreira cutânea ou a diminuição da imunidade. Pacientes com cateter endovenoso 

podem apresentar quadros graves de bacteremia como consequência da 

colonização do cateter com posterior invasão da corrente sanguínea. (GOSBELL, 

2005; ROBERT & CHAMBERS, 2005) As infecções cutâneas associadas a S. 

aureus incluem infecções superficiais como foliculite e impetigo, assim com 

infecções profundas como furunculose e carbunculose; estas últimas podem ser 

focos primários para desenvolvimento de infecções sistêmicas, acometendo tanto 

pacientes da comunidade quanto hospitalizados. As infecções do sítio cirúrgico 

assim como a endocardite aguda em usuários de drogas intravenosas são 

frequentemente associadas com S. aureus. (BALABAN et al., 1998; CARVALHO et 

al., 2005; CDC,1997)  

Desde meados dos anos 80, surtos hospitalares por S. aureus resistentes 

a meticilina (MRSA) têm sido relatados em diferentes países. Após sua descoberta, 
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a penicilina foi eficaz no tratamento de infecções por esse patógeno até o final da 

década de 40, quando começaram a aparecer amostras de S. aureus resistentes a 

este antimicrobiano pela produção de β-lactamase. Em decorrência disto, foi 

desenvolvida a meticilina, uma penicilina semi-sintética resistente a ação da β-

lactamase. Entretanto, logo após o advento da meticilina, surgiram relatos de 

amostras resistentes também a este antimicrobiano. (LOWY, 1998) 

O mecanismo de resistência a meticilina está relacionado à produção de 

uma proteína ligadora de penicilina alterada (PBP2a), a qual possui uma baixa 

afinidade de ligação à molécula do antibiótico, conferindo resistência a todos os 

agentes β-lactâmicos. PBP2a é codificada pelo gene mecA, integrante de um 

elemento genético móvel denominado Cassete Cromossômico Estafilococócico 

(Staphylococcal Cassette Chromosome mec - SCCmec), um grupo móvel de 

elementos de DNA de 21 a 67 Kb, integrado ao cromossomo em um único sítio 

(attBscc). (HANSSEN, 2003; SCHITO, 2006) 

Alguns tipos de SCCmec carreiam vários elementos genéticos adicionais 

como: Tn554, que codifica resistência aos macrolídeos, clindamicina e 

estreptograminas e pT181, que codifica resistência às tetraciclinas e outras classes 

de antimicrobianos; tais cepas são normalmente de origem hospitalar. 

(APPELBAUM, 2007) 

Foram descritos, até o momento, 11 tipos de SCCmec em S. aureus (I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI). Os tipos I, II e III são predominantemente 

detectados em amostras de MRSA adquiridas no ambiente hospitalar (HA-MRSA), 

enquanto que os tipos IV e V foram identificados em amostras que aparentemente 

não tem origem hospitalar, sendo provavelmente adquiridos na comunidade (CA-

MRSA). (IWG-SCC, 2014; ITO et al., 1999; ZHANG et al., 2009) SCCmec IV e V são 

relativamente pequenos em tamanho o que confere mobilidade e habilidade de 

transferência entre as cepas. (APPELBAUM, 2007) 

No final dos anos 1990, surgiram vários relatos de 

colonização e infecção por MRSA, em pacientes que não haviam tido contato 

recente com serviços de saúde. (HEROLD et al., 1998; NAIMI et al., 2003) 

Inicialmente, suspeitou-se que estes casos representavam a disseminação, na 
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comunidade, de cepas HA-MRSA. Embora cepas HA-MRSA por vezes circulem na 

comunidade, estudos genéticos verificaram a presença de SCCmec não detectados 

anteriormente nas cepas MRSA circulantes na comunidade. (MA et al., 2002) Assim, 

o termo CA-MRSA foi definido pela sua epidemiologia, baseado no fato de que 

cepas MRSA também estariam sendo isoladas de pacientes com infecções 

adquiridas na comunidade. (CHAMBERS & DELEO, 2009) 

Os primeiros relatos de CA-MRSA isolados na América Latina foram no 

Brasil, na cidade de Porto Alegre, em 2002 e 2003; dos três casos relatados, dois 

apresentavam lesões cutâneas ou de partes moles. (RIBEIRO et al., 2005)  

As infecções provocadas por amostras CA-MRSA parecem ser mais 

graves quando comparadas com as provocadas por HA-MRSA, sendo relatadas 

infecções de pele e tecidos moles (mais frequentes), pneumonia necrosante e 

infecções em ossos, articulações e da corrente sanguínea. (ELLIS et al., 2004) A 

pneumonia pode se apresentar com febre alta, hemoptise, hipotensão, leucopenia e 

infiltrados multilobulares podendo, ao contrário do MRSA hospitalar, evoluir para 

abscessos. Nestes casos a taxa de mortalidade é extremamente alta e a autópsia 

mostra necrose hemorrágica difusa bilateral. (BAHRAIN et al., 2006; FRANCIS et al., 

2005; GILLET et al., 2002; LINA et al., 1999; MICEK et al., 2005; PETROS et al., 

1998) 

A fascíte necrosante causada por S. aureus é incomum, mas é crescente 

o número de casos provocados por CA-MRSA. MILLER e colaboradores (2005), em 

estudo realizado durante um período de 15 meses nos EUA, constataram que 14 de 

843 pacientes analisados, apresentaram fascíte necrosante.  

Infecções da corrente sanguínea por CA-MRSA podem progredir muito 

rapidamente com resultados devastadores. Nos últimos anos, tem sido descrito o 

aparecimento de endocardite por CA-MRSA adquirida na comunidade em indivíduos 

jovens saudáveis. Na maioria das vezes, associadas com lesão de pele, incluindo 

furunculose e celulite e/ou uso abusivo de drogas injetáveis, mas também, em 

alguns casos, sem fatores de risco aparentes. (MIRO et al., 2005; RIBEIRO et al., 

2005) 
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Diferente do HA-MRSA, mais de 90% das cepas CA-MRSA podem 

apresentar genes que codificam a síntese de uma citotoxina que destrói monócitos, 

macrófagos e leucócitos polimorfonucleares do ser humano, denominada 

Leucocidina de Panton- Valentine (PVL). (VANDENESCH et al., 2003) Dados 

recentes obtidos em um estudo utilizando um modelo murino sugerem fortemente 

que a produção da PVL está diretamente ligada com o aparecimento de necrose 

pulmonar. (LABANDEIRA et al., 2007) 

A produção da toxina PVL, codificada pelos genes lukF-PV e lukS-PV, é 

uma característica importante das cepas CA-MRSA. (VOYICH et al., 2006) A PVL, 

em contato com neutrófilos, monócitos, macrófagos e eritrócitos, resulta na formação 

de poros com a consequente lise celular por ruptura osmótica. A ligação da PVL 

provoca a abertura rápida dos canais de cálcio da membrana celular. (STAALI et 

al.,1998) Esta ativação desencadeia a exocitose de grânulos dos neutrófilos e a 

produção de interleucinas e outros mediadores inflamatórios o que gera uma 

cascata de vasodilatação local, quimiotaxia, e infiltração de neutrófilos adicionais, 

com posterior secreção de enzimas de degradação e geração de íons superóxido, 

promovendo a necrose do tecido. (BABA et al., 1999; CRIBIER et al., 1992; KONIG 

et al., 1994) Além de ser detectada em amostras MRSA ela também foi encontrada 

em amostras de S. aureus sensíveis a meticilina (MSSA) de pacientes da 

comunidade. (ELLIS et al., 2004) 

A resistência a várias classes de antibióticos, além dos β-lactâmicos, é 

uma característica das cepas HA-MRSA, porém cepas CA-MRSA, que geralmente 

são mais sensíveis aos antimicrobianos, vêm adquirindo esta característica por 

aquisição de genes de resistência, o que enfatiza a importância da detecção das 

mesmas. (ELSTON, 2007; SIFRI et al., 2007) Em relação à terapia antimicrobiana 

das infecções por CA-MRSA, pode-se dizer que ainda não há padronização, embora 

antimicrobianos como sulfametoxazol+trimetoprim, clindamicina, tetraciclinas, 

fluoroquinolonas possam ser utilizados. Para as formas clínicas potencialmente 

graves, podem ser utilizados: vancomicina, linezolida e a associação 

quinupristina/dalfopristina e daptomicina. (LOPES, 2005) 
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A vancomicina pertencente à classe dos glicopeptídeos, desenvolvida 

desde 1956, tem grande eficiência nas infecções por MRSA, apesar da sua 

nefrotoxidade. (MACHADO et al., 2005) 

Apesar de raro, cepas de S. aureus também podem apresentar 

resistência a vancomicina. Em 1996, foi registrado no Japão o primeiro isolamento 

clínico do S. aureus com resistência intermediária a vancomicina (VISA), e em junho 

de 2002 o primeiro S. aureus com resistência a vancomicina (VRSA) foi identificado 

em Michigan-EUA. (HIRAMATSU et al., 1997; CHANG et al., 2003) 

Cepas VRSA caracterizam-se fenotipicamente por ter concentração 

inibitória mínima (MIC) de ≥16μg/mL para a vancomicina, e apresentam igualmente 

resistência a teicoplanina. A resistência a vancomicina nessas cepas deve-se à 

aquisição do gene vanA (importado de Enterococcus spp.) Já a resistência 

intermediária caracteriza-se fenotipicamente por um MIC entre 4 e 8 μg/mL; há 

também cepas que apresentam heteroresistência-VISA (h-VISA) e que têm uma MIC 

≤ 4 μg/mL, mas que possuem subpopulações que crescem na presença de 

concentrações superiores de vancomicina. (PANTOSTI et al., 2007; COUVARLIN, 

2006; CLSI, 2012) 

Outro fenótipo de importância clínica de S. aureus é a resistência aos 

macrolídeos, lincosamidas e estreptogramina B (MLSB). Esta resistência ficou 

conhecida a partir de 1956, logo após a introdução da eritromicina na prática 

terapêutica. Ela ocorre devido a três mecanismos: modificação no alvo de ligação no 

ribossomo codificado pelo gene ermA ou ermC conferindo resistência cruzada aos 

macrolídeos, lincosamidas e estreptogramina B (fenótipo MLSB); efluxo ativo 

codificado pelo gene mrsA, que confere resistência aos macrolídeos e 

estreptogramina B; ou inativação da droga. (LECLERCQ, 2002; ROSSI & 

ANDREAZZI, 2005) 

O fenótipo codificado pelo gene erm (eritromicina metionina metilase) tem 

sido reportado em uma grande variedade de microrganismos. (WEISBLUM, 1995; 

ROBERTS et al.,1999) A expressão do fenótipo MLSB pode ser constitutiva (MLSBC) 

ou induzível (MLSBI). Na expressão constitutiva, a resistência a eritromicina e 

clindamicina é detectada no antibiograma. Na forma induzível, pode apresentar 
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resistência a eritromicina e falsa sensibilidade a clindamicina. A detecção da 

resistência induzível pode se feita pelo método de disco aproximação denominado 

D-teste. (WEISBLUM, 1995; CLSI, 2012) 

A clindamicina é o antimicrobiano de escolha no tratamento de infecções 

de pele e tecidos moles, causadas por espécies de estafilococos, além de ser uma 

opção para pacientes alérgicos a penicilina. No entanto, tratamento de infecções 

causadas por amostras que carreiam o gene erm, utilizando clindamicina pode levar 

a falha terapêutica. (DRINKOVIC et al., 2001; LECLERCQ, 2002; SIBERRY et al., 

2003) 

Apesar dos grandes avanços das ciências médicas e da tecnologia nas 

três últimas décadas, S. aureus é ainda clinicamente desafiante, sendo responsável 

por um aumento significativo na morbidade e mortalidade em pacientes 

hospitalizados. (DELENCASTRE et al., 2007) Por isso é importante o monitoramento 

deste agente etiológico no ambiente hospitalar, através de detecção molecular do 

gene mecA e testes fenotípicos, como o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. 

As hipóteses deste trabalho são: I) Há elevada frequência de amostras 

MRSA de diferentes tipos SCCmec, principalmente do tipo IV, característico de CA-

MRSA, nos hospitais avaliados; II) Existem cepas carreadoras de genes que 

codificam a  PVL, entre as amostras analisadas.  
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2. OBJETIVO 

Avaliar as características genotípicas e fenotípicas de amostras MRSA 

isoladas de espécimes clínicos oriundos de pacientes internados no Hospital 

Universitário Antônio Pedro e na Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha, 

ambos da cidade de Niterói. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Confirmar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos das amostras; com 

destaque para: avaliar fenotipicamente a susceptibilidade a vancomicina das 

amostras e avaliar fenotipicamente a resistência induzida a clindamicina das 

amostras; 

2. Confirmar a resistência a meticilina das amostras MRSA, através da detecção 

molecular do gene mecA; 

3. Investigar a presença dos tipos SCCmec I, II, III , IV e V; 

4. Verificar a produção da toxina PVL através da detecção molecular dos genes 

lukF-PV e lukS-PV, nas amostras SCCmec IV; 

5. Avaliar comparativamente os perfis de susceptibilidade das amostras MRSA 

de acordo com o tipo de SCCmec entre os dois hospitais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAS BACTERIANAS 

Foram avaliadas 113 amostras identificadas como MRSA isoladas de 

pacientes internados em dois hospitais sendo um público: o HUAP (n=75) e o outro 

privado: CSMSM (n=38), no período de agosto de 2009 a agosto de 2011.  

Este estudo foi submetido a apreciação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense, tendo sido aprovado. 

No HUAP, as amostras foram isoladas de pacientes atendidos nos 

seguintes setores: Centro de Tratamento Intensivo (CTI); Unidade de Tratamento 

Intensivo Neo-natal (UTI Neo); Clínica Médica (CM) que inclui Traumato-Ortopedia, 

Emergência, Pediatria, Hematologia, Centro de Diálise, Dermatologia, Nefrologia, 

Doenças Infecto-parasitárias, Unidade Coronariana, Gastroenterologia, 

Pneumologia, Obstetrícia e Cirurgia Torácica. As fontes de isolamento foram: 

sangue, ponta de cateter intravascular, secreções do trato respiratório inferior, outras 

secreções (secreção de ferida, material de abscesso, secreção de linfonodo, tecido 

necrótico e secreção de lesão óssea), urina e biópsia (GRAF. 1).  
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Gráfico 1- Distribuição, de acordo com a fonte de isolamento, das 75 
amostras de MRSA isoladas no HUAP 

 

 

 

Na CSMSM, as amostras foram isoladas de pacientes atendidos nos 

setores do Centro de Tratamento Intensivo, Clínica Médica e Unidade de Terapia 

Intensiva neonatal. 

As amostras foram provenientes das seguintes fontes de isolamento: 

sangue, ponta de cateter intravascular, secreções do trato respiratório inferior, outras 

secreções (secreção de ferida, secreção umbilical, líquido sinovial de joelho, 

secreção de linfonodo) e urina (GRAF. 2).  
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Gráfico 2- Distribuição de acordo com a fonte de isolamento, das 38 amostras de 
MRSA isoladas na CSMSM 

 

 

A identificação fenotípica da espécie S. aureus foi realizada, no 

Laboratório de Microbiologia do Serviço de Patologia Clínica do HUAP, através do 

sistema automatizado VITEK 2 (BioMeriéux S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e no 

Laboratório de Microbiologia da CSMSM através de testes convencionais tais como:  

observação das características morfotintoriais após coloração pelo método de Gram, 

teste da catalase e teste da coagulase livre. Além disso, foi realizado o teste de 

susceptibilidade a cefoxitina em ambos os hospitais, no HUAP pelo sistema 

automatizado VITEK 2 (BioMeriéux S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil), e na CSMSM 

pelo teste de disco difusão em Agar. 

Após a verificação da pureza, as amostras foram armazenadas sob a 

forma de suspensões densas em leite desnatado Molico® (Nestlé, Araçatuba, São 

Paulo, Brasil) a 10% (p/v) acrescido de glicerol a 10% (v/v) e mantidas à temperatura 

de - 20º C. 
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3.2  PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

Os testes de disco difusão em Agar para verificação dos perfis de 

susceptibilidade aos antimicrobianos, assim como suas leituras e interpretação 

foram realizados conforme as recomendações do Clinical and Laboratory Standard 

Institute (CLSI, 2012). Os antimicrobianos testados foram: oxacilina (1 µg), cefoxitina 

(30 µg), ciprofloxacina (5 µg), clindamicina (2 µg), eritromicina (15 µg), rifampicina (5 

µg), sulfametoxazol-trimetoprim (1,25 / 23,75 µg), cloranfenicol (30 µg), penicilina 

(10U), gentamicina (10 µg), tetraciclina (30 µg), nitrofurantoína (300 µg) e linezolida 

(30 µg) (Cecon, São Paulo, Brasil). 

 

3.2.1 Teste de avaliação de susceptibilidade reduzida a vancomicina  

O teste foi realizado por meio da inoculação da amostra de S. aureus em 

meio Agar Brain Heart Infusion (Becton, Dickinson and Company, Sparks, USA), 

sendo uma placa suplementada com 4ug/mL e outra, com 6 ug/mL de 

vancomicina.(CLSI, 2012) Foi preparada uma suspensão do crescimento bacteriano 

equivalente a um padrão 0,5 de McFarland; desta suspensão foi retirada uma 

alíquota de 10 ul, que foi inoculada na superfície do meio. Após incubação a 35 ± 

2°C durante 24 horas, a placa foi examinada utilizando luz transmitida, para a 

detecção de colônias ou de uma película de crescimento bacteriano. Mais que uma 

colônia ou uma película de crescimento foi interpretada como susceptibilidade 

reduzida a vancomicina. (CLSI, 2012) Foi utilizada como controle positivo 

Enterococcus faecalis ATCC 51299 e como controle negativo S. aureus ATCC 

29213. 

3.2.2 Teste de resistência induzida a clindamicina 

Para avaliar a resistência a clindamicina por indução, nas amostras com 

perfil fenotípico de sensibilidade a este antimicrobiano e resistência a eritromicina 

exibido pelo teste de difusão em Agar, foi utilizado o D-teste. Após a padronização 

da concentração da suspensão bacteriana de acordo com a escala 0,5 de 

MacFarland, as amostras foram individualmente semeadas em Agar Müeller-Hinton 

de forma a obter-se um crescimento confluente. Os discos de clindamicina (2 µg) e 
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eritromicina (15µg) (Cecon, São Paulo, Brasil) foram alocados a uma distância de 20 

mm, borda a borda; posteriormente as placas foram incubadas a 35 ± 2°C por 24 a 

48 horas (CLSI, 2012). A resistência induzida a clindamicina foi detectada pelo 

aparecimento de um achatamento do halo de inibição adjacente ao disco de 

eritromicina, em forma de D.  

3.3  CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS AMOSTRAS 

3.3.1 Extração do DNA  

A extração de DNA foi realizada pelo método de lise térmica, descrito por 

Pacheco e colaboradores (1997), com algumas modificações. As amostras foram 

semeadas em meio de Agar Triptona de Soja e incubadas a 37o C em aerobiose 

durante 24 horas. A partir deste crescimento, foi preparada uma suspensão em 3,0 

mL de tampão TE [(Tris-HCl 10 mM (pH 8,0), EDTA 1 mM (pH 8,0)]. Uma alíquota da 

suspensão foi diluída dez vezes em água destilada para determinação da densidade 

óptica (DO) no comprimento de onda de 600 nm. Um volume de 200 L da 

suspensão diluída foi centrifugada a 12.000 x g por 2 minutos. Após o descarte do 

sobrenadante, 200 L de tampão TE foram adicionados ao sedimento e esta nova 

suspensão submetida a fervura por 10 minutos. Em seguida, a suspensão foi 

centrifugada e o sobrenadante separado para ser utilizado como fonte de DNA nas 

reações de amplificação. 

 

3.3.2 Detecção do gene mecA 

A presença do gene de resistência mecA foi verificada através da técnica 

de PCR em todas as amostras. (ZHANG, et al., 2005)  

Uma alíquota de 2µl da suspensão de DNA extraído foi adicionada a 23 µl 

de uma mistura de PCR contendo: 50 mM KCl, 20 mM, Tris-HCl (pH 8.4), 2.5 mM 

MgCl2, 0.2 mM de cada deoxinucleosídeo trifosfatado (dATP, dUTP, dGTP, e 

dCTP), iniciadores (TAB.1) (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), e 1.0 unidade de  Taq 

DNA polimerase (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil). 
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Tabela 1- Iniciadores utilizados para pesquisa do gene mecA 

 

Iniciadores Seqüências dos iniciadores (5’-3’) 
Concentração 

µM 
Amplicon 

(pb) 

 
mecA147-F 

 
GTG AAG ATA TAC CAA GTG ATT 

 
0.046 

 
 

147 
 
  

mecA147-R 
 

ATG CGC TAT AGA TTG AAA GGA T 
 

0.046 

Fonte: Zhang et al., 2005. 

 

Esta mistura foi colocada no termociclador PTC-100® (Bio-Rad); a reação 

teve uma etapa inicial de desnaturação de 15 ciclos a 95°C por 1 minuto, 68°C por 

45 segundos e 72°C por 1 minuto; 20 ciclos de anelamento a 95ºC por 1minuto, 

64°C por 45 segundos, 72°C por 1 minuto; seguidos por um passo de extensão final 

de 72ºC por 10 minutos. 

Os produtos de amplificação foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose, utilizando-se marcador de tamanho de fragmentos de 100 pb, corados em 

solução contendo brometo de etídio, visualizados e foto-documentados através do 

Sistema de Fotodocumentação Gel Doc Bio-Rad®. 

Foi utilizada como controle positivo a cepa S. aureus HU25 e como 

controle negativo cepa S.aureus ATCC 25923, cepas cedidas pelo Instituto Nacional 

de Controle de Qualidade - INCQS. 

  

3.3.3 Tipagem do SCCmec I, II III, IV e V das amostras MRSA por PCR 

MULTIPLEX 

A determinação do tipo estrutural do SCCmec foi realizada por um 

sistema de multiplex-PCR, como descrito por Zhang e colaboradores (2005). 

Os iniciadores utilizados estão especificados na Tabela 2. Uma alíquota 

de 2 µl da suspensão de DNA extraído foi adicionada a 23µl da mistura de PCR 

contendo 50 mM de KCl, 20 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 2,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de 
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cada desoxinucleósido-trifosfato (dATP, dUTP, dGTP e dCTP) (Invitrogen Inc., 

Carlsbad, CA) e 1,0 unidade de Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen Inc., 

Carlsbad, CA). 

As condições de amplificação para a reação multiplex-PCR foram: um 

ciclo inicial de 94 °C durante 5 minutos, seguido de 10 ciclos de 94 °C durante 45 

segundos, 65 °C por 45 segundos e 72 °C durante 1,5 minutos, e mais 25 ciclos de 

94 °C durante 45 segundos, 55 °C durante 45 segundos e 72 °C durante 1,5 minuto, 

terminando com um passo de extensão final a 72 °C durante 10 minutos e seguido 

de uma retenção de 4°C. 

Os produtos da reação foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose, corado por brometo de etídeo, visualizados e foto-documentados através 

do Sistema de Fotodocumentação Gel Doc Bio-Rad®. 
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Tabela 2-Iniciadores utilizados na Reação Multiplex-PCR para classificação 
do SCCmec 

Iniciadores Seqüências dos iniciadores (5’-3’) 
Tipo de 

SCCmec 
Amplicon (bp) 

Type I-F 
Type I-R 

GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG 
GTTCTCTCATAGTATGACGTCC 

I 613 

Type II-F 
Type II-R 

CGTTGAAGATGATGAAGCG 
CGAAATCAATGGTTAATGGACC 

II 398 

Type III-F 
Type III-R 

CCATATTGTGTACGATGCG 
CCTTAGTTGTCGTAACAGATCG 

III 280 

Type IVa-F 
Type IVa-R 

GCCTTATTCGAAGAAACCG 
CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG 

IVa 776 

Type IVb-F 
Type IVb-R 

TCTGGAATTACTTCAGCTGC 
AAACAATATTGCTCTCCCTC 

IVb 493 

Type IVc-F 
Type IVc-R 

ACAATATTTGTATTATCGGAGAGC 
TTGGTATGAGGTATTGCTGG 

IVc 200 

Type V-F 
Type V-R 

GAACATTGTTACTTAAATGAGCG 
TGAAAGTTGTACCCTTGACACC 

V 325 

Fonte: Zhang et al., 2005. 

Os controles utilizados foram as cepas S. aureus USA100 (SCCmec II), S. 

aureus HU25 (SCCmec III), S. aureus WB45 (SCCmec IV) e  S. aureus WIS 

(SCCmec V), todas as cepas foram gentilmente cedidas pelo laboratório de coleção 

do Instituto Nacional de Controle de Qualidade - INCQS. 

 

3.3.4 Detecção de genes que codificam a produção da toxina Panton Valentine 

nas amostras SCCmec IV 

Foi analisada a presença dos genes que codificam a PVL nas 26 

amostras SCCmec IV incluindo os subtipos IVa e IVc detectadas neste estudo. Estes 

genes, lukS-PV e lukF-PV, foram co-amplificados em uma reação única através de 

reações de PCR como descrito por Lina  e colaboradores (1999). 

Foram utilizados os iniciadores lukS-PV e lukF-PV (TAB. 3). A preparação 

da mistura para a reação foram os mesmos descritos no item 3.3.3. 

Os controles utilizados foram as cepas S. aureus HU25 (SCCmec III e 

PVL negativo), S.aureus WB45 (SCCmec IV e PVL positivo). Todas as cepas foram 
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gentilmente cedidas pelo laboratório de coleção do Instituto Nacional de Controle de 

Qualidade - INCQS. 
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Tabela 3- Iniciadores utilizados para pesquisa dos genes que codificam a toxina 
PVL 

 

Iniciadores Seqüências dos iniciadores (5’-3’) Amplicon 
(pb) 

 

lukS-PV 

 

ATC ATT AGG TAA AAT GTC TGG ACA TGA TCC A 

 

433 

 

lukF-PV 

 

GCA TCA AST GTA TTG GAT AGC AAA AGC 

 

468 

Fonte: Lina et al., 1999. 

 A reação de amplificação compreendeu um ciclo inicial a 94ºC por 4 

minutos, seguido de 30 ciclos a 94oc por 30 segundos, 55oc por 30 segundos, 72oc 

por 1 minuto e um ciclo final de extensão de 4 minutos a 72oc.  

Os fragmentos amplificados foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose corados em solução contendo brometo de etídio, visualizados e foto-

documentados através do Sistema de Fotodocumentação Gel Doc Bio-Rad®. 
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147pb 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1  DETECÇÃO DO GENE mecA  

Todas as 113 amostras de S. aureus avaliadas quanto à presença do gene 

mecA, apresentaram resultados positivos (FIG.1). 

 

Figura 1- Gel representativo da detecção do gene mecA 

 

Linhas: M: marcador de pares de base; 1: controle + HU25; 2: branco da reação; 4: cepa 25923, controle 
negativo; 3: 2491; 5: 2509; 6: 2510; 7: 2542; 8: 2542 e 9: 2543 amostras positivas para o gene mecA. 
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4.2  PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

O perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos das 113 amostras de S. 

aureus avaliadas é apresentado na Tabela 4. 

Todas as amostras analisadas em ambos os hospitais foram sensíveis a 

linezolida e nitrofurantoína. 

Na CSMSM 38/38 (100%) das amostras foram resistentes a penicilina e 

cefoxitina. Destas, uma foi sensível a oxacilina (2,6%) e outra amostra apresentou 

sensibilidade intermediária a este antimicrobiano. A maioria dos isolados 36/38 

(94,7%) foi sensível a gentamicina, tetraciclina e sulfametoxazol-trimetoprim, seguido 

por rifampicina 27/38 (71%) e cloranfenicol 26/38 (68,4%) e apenas três (7,79%) 

isolados foram sensíveis a ciprofloxacina. 

No HUAP 72/75 (96%) amostras foram resistentes a cefoxitina; destas 

nove foram sensíveis a oxacilina (12,5%). As três amostras sensíveis a cefoxitina 

foram também sensíveis a oxacilina; no entanto todas estas amostras apresentaram 

o gene mecA. A maioria das amostras foi sensível a rifampicina (71/75; 94,6%), 

tetraciclina (70/75; 93,3%), sulfametoxazol-trimetoprim (69/75; 92%), gentamicina 

(69/75; 89,3%) e cloranfenicol (59/75; 78,6%). Além disso, (19/75; 25,3%) das 

amostras apresentaram sensibilidade a ciprofloxacina. 
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Tabela 4- Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos das 113 amostras 

MRSA isoladas nos dois hospitais, de acordo com o Teste de difusão, incluindo os 
resultados do D-teste 

1 
S: susceptível, I: resistência intermediária, R: resistente; 

2  
Casa de Saúde e Maternidade Santa 

Martha; 
3  

Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

 

  

 
 
Agentes 
Antimicrobianos 

CSMSM 
 

n=38 (%) 
 

HUAP 

n=75 (%) 

S I R S I R 

Cefoxitina 0 0 38 (100) 3 (4) 0 72 (96) 

Ciprofloxacina 3 (7,9) 2 (5,2) 33 (86,8) 19 (25,3) 19 (25,3) 37 (49,3) 

Clindamicina 9 (23,7) 0 29 (76,3) 40 (53,3) 0 35 (46,6) 

Cloranfenicol 26 (68,4) 0 12 (31,6) 59(78,6) 0 16 (21,3) 

Eritromicina 6 (15,8) 0 32 (84,2) 25 (33,3) 4 (5,3) 46 (61,3) 

Gentamicina 36 (94,7) 0 2 (5,3) 67 (89,3) 1 (1,3) 7 (9,3) 

Linezolida 38 (100) 0 0 75(100) 0 0 

Nitrofurantoína 38 (100) 0 0 75(100) 0 0 

       Oxacilina 1 (2,6) 1 (2,6) 36 (94,7) 12 (16) 15 (20) 48 (64) 

Penicilina 0 0 38 (100) 0 0 75 (100) 

Rifampicina 27 (71) 5 (13,1) 6 (15,8) 71 (94,6) 1 (1,3) 3 (4) 

Tetraciclina 36 (94,7) 0 2 (5,3) 70 (93,3) 3 (4) 2 (2,6) 

Trimet./Sulfa. 36 (94,7) 0 2 (5,3) 69 (92) 1 (1,3) 5 (6,6) 
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4.2.1 Teste de avaliação de susceptibilidade reduzida a vancomicina 

Quanto ao teste de avaliação de susceptibilidade reduzida a vancomicina, 

nenhuma amostra apresentou crescimento nos meios de cultura com as 

concentrações de 4µg/ml e 6µg/ml de antimicrobiano, ou seja, todas as amostras 

foram negativas para este teste. 

 

4.2.2 Teste de avaliação de resistência aos macrolídeos, lincosamidas e 

estreptogramina B 

A Tabela 5 mostra a distribuição do fenótipo de resistência MLSB entre as 
amostras avaliadas isoladas nos dois hospitais. 

A Figura 2 mostra o resultado de uma amostra com fenótipo MLSBi, de 
acordo com o D-teste. 

 

Tabela 5 – Fenótipo de resistência MLSB 

Fenótipo Eritromicina Clindamicina Dteste 
HUAP    

   n= 75(%) 

CSMSM     

    n= 38(%) 

Total 

n= 113 

MLSB Indutiva R S + 9 (12) 22 (57,9) 31 (27,4%) 

MLSB Constitutiva R R - 27(36) 7(18,4) 34 (30%) 

MLSB: macrolídeos, lincosamidas e estreptogramina B; R: resistente; S: sensível; 

HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; CSMSM: Casa de Saúde e 
Maternidade Santa Martha. 
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Figura 2– Amostra apresentando fenótipo MLSBi (D-teste positivo) 

 

Fonte: esta dissertação 

 

4.3 TIPAGEM DO SCCmec DAS AMOSTRAS MRSA POR PCR MULTIPLEX 

Das 113 amostras MRSA avaliadas, em 30 (26,5%), não foi possível 

detectar o tipo SCCmec com os iniciadores utilizados neste estudo (I, II, III, IVa, IVb, 

IVc, e V). Nas 83 amostras restantes (73%), a distribuição dos tipos SCCmec foi a 

seguinte: SCCmec II [51/83 (61%)] foi o tipo predominante seguido pelo SCCmec  

IVa [25/83 (30%)]. As outras amostras foram distribuídas entre os SCCmec III [3/83 

(4%)]; SCCmec I [2/83 (2%)]; SCCmec IVc [1/83 (1%)] e SCCmec V [1/83(1%)] 

GRAF.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP 
TET 

ERI CLI 
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Gráfico 3 – Distribuição dos tipos de SCCmec em 83 das 113 amostras 
MRSA 

 

 

De acordo com o tipo SCCmec, foram detectadas  56 amostras HA-MRSA 

e 27 CA-MRSA. Como mostrado no Gráfico 4, o tipo II foi o predominante em ambos 

os hospitais: 26/53 (49%) na CSMSM e 25/51 (49%) no HUAP. O tipo IVa foi 

predominante no HUAP [21/26; (80,76%)] quando comparado com a CSMSM [5/26; 

(19,2%)]. 

I; 2; 2% 

II; 51; 61% 
III; 3; 4% 

IVa; 25; 30% 

IVc; 1; 1% 
V; 1; 1% 
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Gráfico 4– Distribuição dos tipos de SCCmec de acordo com o hospital de 
origem das amostras MRSA

 

 

Considerando a distribuição dos tipos SCCmec mais frequentemente 

detectados no estudo (II e IVa), de acordo com a fonte de isolamento,  as amostras 

MRSA  SCCmec II foram isoladas a partir de secreções de TRI (n=17), sangue 

(n=16); outras secreções (n= 9), ponta de cateter (n=6) e urina (n=3). As amostras 

MRSA  SCCmec IVa foram isoladas a partir de sangue (n=6); secreção de ferida 

(n=7), secreções de TRI (n=4), ponta de cateter (n=3), secreção umbilical (n=2), 

secreção de linfonodo (n=1), tecido necrótico (n=1) e urina (n=1). 

As Figuras 3, 4 e 5 mostram os géis representativos dos tipos SCCmec 

detectados neste estudo. 
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Figura 3- Gel representativo da detecção dos SCCmec tipos I e V

 

Linhas: M: marcador de pares de base; 1: branco da reação; amostras negativas: 2: 2545; 3: 2640; 4: 2719; 5: 
2723; 6: 1834; 7: 1916; 9: 1919; 10: 1968; 12: 2027; 13: 2165; 14: 2168; 15: 2190; 16: 2268; 17: 2363 e 19: 
2392; amostras positivas para o gene de SCCmec I: 8: 2779 e 18: 2362; amostra positiva para o gene 
SCCmec V: 11: 1917. 

 

Figura 4- Gel representativo da detecção dos SCCmec tipos IVa e IVc 

 

Linhas: M: marcador de pares de base; amostras negativas: 1: 2190; 6: 2268; 7: 2362 e 8: 2363; 
amostras positivas para SCCmec IVa 2: 2201; 3: 247; 5: 2249 e 9: 2389; amostra positiva para 
SCCmec IVc: 4: 2248. 
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Figura 5 - Gel representativo da detecção dos SCCmec  tipos II e III 

  

Linhas: M: marcador de pares de base; 1: 2633; 2: 2634; 3: 2644; 4: 2645; 6: 2672; 8: 2681; 12: 2730; 
13: 2762; 15: 2804; 17: 2512; 19: 2571 amostras negativas; 5: 2657; 7: 2680; 9: 2715 e 10: 2801 
amostras positivas para SCCmec II; 11: 2726 amostra positiva para SCCmec III. 
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4.4 PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS DAS AMOSTRAS MRSA 

DE ACORDO COM OS TIPOS SCCmec 

Os perfis de resistência aos antimicrobianos das 83 amostras 

relacionados com os tipos SCCmec definidos são mostrados na Tabela 6. 

O SCCmec do tipo I apresentou 100% de resistência a clindamicina e 

eritromicina; no tipo II foi detectado resistência superior a 90% a ciprofloxacina, 

clindamicina e eritromicina; 100% dos isolados de SCCmec III foram resistentes a 

ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina, sulfametoxazol-trimetoprim e gentamicina. 

As amostras de SCCmec IV apresentaram baixo percentual de resistência aos 

antimicrobianos; do tipo IVa quatro isolados foram resistentes a eritromicina, e o tipo 

IVc só foi resistente aos β-lactâmicos. A única amostra detectada do tipo V foi 

resistente a eritromicina e penicilina. 
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Tabela 6 - Perfil de resistência aos antimicrobianos (antibiotipos) das 83 
amostras MRSA de acordo com o tipo de SCCmec, isoladas em dois hospitais da 

cidade de Niterói, no período de 08/2009 a 08/2011 

 
SCCmec Número total 

de amostras 
Perfil de resistência  

(número de amostras) 

Tipo I 2 
CIP, CLI, ERI, SXT, PEN, GEN, TET (1) 

CLI, ERI , RIF, PEN, TET (1) 

Tipo II 51 

CIP, CLI, ERI, RIF, CL, PEN (5) 

CIP, CLI, ERI,CL, PEN (11) 

CIP, CLI, ERI, PEN (32) 

CIP, PEN (1) 

SXT, PEN, GEN (2) 

Tipo III 3 

CIP, CLI, ERI, RIF, CL, SXT, PEN, GEN, TET (1) 

CIP, CLI, ERI, RIF, SXT, PEN, GEN, TET (1) 

CIP, CLI, ERI, CL, SXT, PEN, GEN (1) 

Tipo IVa 25 

CIP, CLI, ERI, PEN (1) 

CIP, ERI, RIF, CL, PEN (1) 

ERI, PEN, GEN (1) 

ERI, PEN (1) 

PEN (21) 

Tipo IVc 1 PEN (1) 

Tipo V 1 ERI, PEN (1) 

1 CIP: ciprofloxacina, CLI: clindamicina, ERI: eritromicina, RIF: rifampicina, CL: 
cloranfenicol, SXT: sulfametoxazol-trimetoprim, PEN: penicilina, GEN: gentamicina, 
TET: tetraciclina. 
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4.5 DETECÇÃO DOS GENES QUE CODIFICAM A PRODUÇÃO DA LEUCOCIDINA 

PANTON VALENTINE 

 

A FIG. 6 mostra um gel representativo da detecção dos genes lukS PV e 

lukF PV. Foi verificada a presença dos mesmos em oito (31%) das 26 amostras do 

tipo SCCmec IV avaliadas (sete do SCCmec subtipo IVa e 1 do SCCmec subtipo 

IVc) todas oriundas do HUAP (TAB. 7). As fontes de isolamento destas amostras 

foram: secreção de ferida (n=3); tecido necrótico (n=1); secreção de linfonodo (n=1); 

secreção de TRI (n=1) e urina (n=1).   

 

Figura 6 - Gel representativo da detecção dos genes lukS PV e lukF PV 

 

Linhas: M: marcador de pares de base; amostras negativas para PVL: 2: 2249; 3: 2398; 4: 2390; 5: 
2394; 7: 2634; 8: 2644; 10: 2681 e 14: 2489; amostras positivas para PVL: 1: 2248 (tipo IVc); 6: 
2512 (tipo IVa); 9: 2645 (tipo IVa); 11: 2730 (tipo IVa)  e 12: 2833 (tipo IVa); 13: branco da reação. 

  

468pb 

M     1     2     3     4     5     6     7   8     9   10   11  12   13   14 



42 
 

Tabela 7 – Resultados da detecção da PVL nas 26 amostras MRSA dos  SCCmec 

tipos IVa e  IVc de acordo com a fonte de isolamento e hospital de origem 

 

 

 

 

 

Amostra Fonte de Isolamento PVL SCCmec Hospital 

2489 Secreção umbilical Negativo IVa CSMSM 

2641 Secreção umbilical Negativo IVa CSMSM 

2692 Secreção de TRI Negativo IVa CSMSM 

2829 Secreção de TRI Negativo IVa CSMSM 

1895 Secreção de ferida Positivo IVa HUAP 

1975 Sangue Negativo IVa HUAP 

1977 Secreção de ferida Negativo IVa HUAP 

2075 Urina Positivo IVa HUAP 

2117 Sangue Negativo IVa HUAP 

2120 Secreção de ferida Negativo IVa HUAP 

2125 Ponta cateter Negativo IVa HUAP 

2166 Secreção de ferida Negativo IVa HUAP 

2201 Tecido necrótico Positivo IVa HUAP 

2247 Secreção de ferida Negativo IVa HUAP 

2248 Secreção de TRI Positivo IVc HUAP 

2249 Sangue Negativo IVa HUAP 

2389 Sangue Negativo IVa HUAP 

2390 Ponta cateter Negativo IVa HUAP 

2394 Secreção de TRI Negativo IVa HUAP 

2512 Secreção de TRI Positivo IVa HUAP 

2634 Sangue Negativo IVa HUAP 

2644 Ponta cateter Negativo IVa HUAP 

2645 Secreção de ferida Positivo IVa HUAP 

2681 Sangue Negativo IVa HUAP 

2730 Secreção de ferida Positivo IVa HUAP 

2833 Secreção de linfonodo Positivo IVa HUAP 
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5. DISCUSSÃO  

 

S. aureus resistente a meticilina (MRSA) ainda é um importante agente 

etiológico de infecção hospitalar em todo mundo, podendo trazer consequências 

graves para os doentes e significativos gastos na área da saúde. (Shore et al., 2011) 

Conhecido por sua capacidade de aquisição de genes de resistência a 

antimicrobianos, S. aureus está continuamente associado a infecções hospitalares e 

comunitárias, sendo que a resistência a vários antibióticos é uma característica que 

tem sido associada às cepas HA-MRSA. Entretanto cepas CA-MRSA, vêm 

adquirindo esta característica, o que enfatiza a importância da detecção das 

mesmas. (ELSTON, 2007; SIFRI et al., 2007) Além disso, cepas com o SCCmec IV, 

característico de infecções comunitárias também têm sido encontradas em ambiente 

hospitalar. (SILVA-CARVALHO et al., 2009) 

No presente estudo, foram avaliadas amostras clínicas coletadas de 

pacientes infectados atendidos em dois hospitais da cidade de Niterói, sendo um 

privado: Casa de Saúde e Maternidade Santa Marta e um público: Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Um total de 113 amostras, coletadas entre 2009 e 2011, 

identificadas pelo Laboratório de Microbiologia como MRSA, foram inseridas no 

estudo. 

De acordo com os testes genotípicos, todas as amostras de S. aureus 

avaliadas continham o gene mecA, confirmando serem MRSA. Entretanto, este perfil 

de resistência não foi detectado pelos testes fenotípicos em três amostras por serem 

sensíveis a cefoxitina nos testes de difusão. Resultado semelhante foi encontrado 

por Acosta - Perez e colaboradores (2012), em três de 127 amostras de MRSA que 

carreavam o gene mecA, mas que foram sensíveis a cefoxitina de acordo com o 

teste de disco difusão. Já Matos e colaboradores (2010) avaliando amostras 
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provenientes de cinco hospitais do Rio de Janeiro e Sousa Júnior (2010) num estudo 

realizado no Nordeste do Brasil, obtiveram 100% de concordância entre os testes 

genotípicos e fenotípicos. Este fenótipo é conhecido como pré-MRSA ou ID-MRSA, 

onde a cepa possui o gene mecA, no entanto, o mesmo está reprimido; contudo se 

este isolado tiver contato com o β-lactâmico pode passar a produzir a proteína 

PBP2a. (Bearman et al., 2009; Berger-Bächi & Rohrer, 2002) Além das três 

amostras sensíveis a cefoxitina e oxacilina, no HUAP foram detectadas nove 

amostras sensíveis a oxacilina, porém resistentes a cefoxitina. Este resultado 

enfatiza a importância de se utilizar o disco de cefoxitina para avaliar 

fenotipicamente a resistência a oxacilina e demonstra que cefoxitina continua sendo 

um excelente marcador para detecção de resistência a meticilina em S. aureus. 

Resultados semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores. (BADDOUR 

et al., 2007; SOUSA JUNIOR et al., 2010; WITTE et al., 2007)  

 Apesar do elevado percentual de sensibilidade das amostras isoladas 

no HUAP frente a ciprofloxacina, seu uso na terapêutica não é aconselhável, pois 

isolados de Staphylococcus spp podem inicialmente ser sensíveis às quinolonas e, 

após o início da terapia, podem apresentar resistência a este antimicrobiano. 

(BLUMBERG et al., 1991; WEBER et al., 2003; CLSI, 2012) A resistência às 

fluoroquinolonas surgiu muito rapidamente em HA-MRSA, logo após a utilização 

generalizada destes antimicrobianos; numa instituição, a resistência à 

fluoroquinolona aumentou de 7% antes de 1988 para 83% em 1990. (HERSHOW et 

al., 1998) A mudança in vitro de sensível para resistente tanto em cepas MSSA 

quanto de MRSA na presença quer de ciprofloxacina ou levofloxacina, está 

associada com a seleção frequente de clones resistentes a estes antibióticos. 

(LIMONCU et al., 2003)   

 Em ambos os hospitais houve uma sensibilidade de mais de 90% a 

associação de sulfametoxazol-trimetoprim. A sensibilidade in vitro a sulfametoxazol-

trimetoprim e a clindamicina é característica relevante descrita em CA-MRSA, 

particularmente em amostras SCCmec tipo IV; mas amostras SCCmec II deste 

estudo também apresentaram alta sensibilidade a este antimicrobiano. (DIEP et al., 

2008; HAGEMAN, 2006; RIBEIRO, 2005; TRINDADE et al., 2005) 
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Logo após o inicio do uso da eritromicina na prática médica, observou-se 

a resistência aos macrolídeos, lincosamidas e estreptogramina B (MLSB). Este 

fenótipo pode se expressar de forma indutiva ou constitutiva. A expressão indutiva 

pode comprometer a eficácia da clindamicina, portanto recomenda-se a realização 

do teste de indução e o monitoramento constante da susceptibilidade a droga entre 

isolados de S. aureus, considerando a necessidade de controle epidemiológico e 

terapêutico. (LECLERCQ, 2002; AMORIM et al., 2009) Neste estudo foi realizado o 

D-teste, a fim de detectar a resistência induzível a clindamicina. Os resultados 

evidenciaram discrepância quando comparados os dois hospitais avaliados; assim 

no HUAP a maior parte dos isolados (36%) apresentou resistência constitutiva aos 

macrolídeos e 12% resistência indutiva. Já na CSMSM 57,9% dos isolados 

apresentou resistência indutiva aos macrolídeos, e 18,4% resistência constitutiva 

Amorim e colaboradores (2009) em seu estudo realizado em São Paulo encontraram 

79% de resistência constitutiva e 4,65% de resistência indutiva entre isolados 

MRSA. Manjunath e colaboradores (2012) através do seu estudo com amostras 

clínicas constataram resistência indutiva em 57,6% dos isolados e 23,7% de 

resistência constitutiva. Esse resultado está próximo ao encontrado na CSMSM. 

Além disso, Shrestha e colaboradores (2009) detectaram em sua pesquisa 44,4% 

dos isolados apresentando fenótipo de resistência indutiva e 39,7% de resistência 

constitutiva. 

S. aureus com sensibilidade intermediária para vancomicina (VISA) foi 

reportada inicialmente no Japão e depois disto foi relatada em outros países. Neste 

estudo não foi detectada sensibilidade reduzida a vancomicina em nenhuma das 

amostras MRSA avaliadas. Porém, devido ao aumentado do uso deste 

antimicrobiano nos últimos anos, o isolamento destes fenótipos é potencialmente 

esperado, devendo-se fazer uma vigilância ativa, tendo em vista a frequência de 

isolamentos de cepas de VISA por todo o mundo. 

As cepas HA-MRSA em geral carreiam SCCmec dos tipos I, II ou III e as 

cepas CA-MRSA o SCCmec dos tipos IV ou V. Neste estudo foi possível detectar os 

cinco tipos (I - V) de SCCmec incluindo os subtipos IVa e IVc em 73% dos isolados. 

Em outro estudo, onde foram avaliadas amostras provenientes de quatro hospitais 

da cidade do Rio de Janeiro, não foram detectados os SCCmec dos tipos I e V. 

(CAVALCANTE et al., 2013) Mas outros estudos já relataram amostras com 



46 
 

SCCmec desses dois tipos no Brasil (TEIXEIRA et al., 2012) A maioria (61%) das 

amostras MRSA avaliadas neste estudo foram incluídas no SCCmec  tipo II, uma 

frequência bem mais elevada que a detectada por Silva-Carvalho e colaboradores 

(2009) de 4%, em amostras de dois hospitais no Rio de Janeiro e Niterói.  

 No presente estudo 30% das cepas possuíam SCCmec IV, indicando 

serem cepas CA-MRSA. Nos relatos de ocorrência de CA-MRSA no Brasil, todos os 

isolados possuíam SCCmec tipo IV. (MILLAR et al., 2007; LOPES, 2005; RAZERA et 

al., 2009; SILVA-CARVALHO et al., 2009) No entanto, já existem relatos de 

disseminação de cepas de CA-MRSA em ambiente hospitalar, por Trindade e 

colaboradores (2005) no Hospital das Clínicas de São Paulo, e um caso de 

endocardite causada por CA-MRSA em um hospital universitário no Rio de Janeiro. 

(FORTES et al., 2008) 

 

Neste estudo, por carecer de dados epidemiológicos, não foi possível 

verificar a origem comunitária ou hospitalar das amostras CA-MRSA; entretanto é 

interessante destacar o isolamento de amostras do tipo SCCmec IV a partir de três 

pontas de cateter intravascular no HUAP e de duas secreções umbilicais de 

neonatos na CSMSM, o que sugere provável origem hospitalar dessas amostras. No 

entanto, apesar das amostras utilizadas neste estudo terem sido provenientes de 

pacientes internados em hospitais, não podemos afirmar se a origem da infecção é 

comunitária ou hospitalar. Huang e colaboradores (2007) relataram a detecção de 

cepas HA-MRSA com SCCmec tipo IV. Em outro estudo realizado por Robinson e 

colaboradores (2003), são relatados casos de SCCmec tipo IV adquiridos em 

hospitais, embora a prevalência de infecções causadas por clones carreando os 

tipos de SCCmec I, II ou III seja atualmente maior do que a causada por clones do 

tipo SCCmec IV.  As diferenças entre HA-MRSA e CA-MRSA começam a diminuir e 

atualmente o CA-MRSA manifesta-se endêmico em muitos hospitais nos EUA e no 

Brasil. (DEURENBERG & STOBBERINGH, 2009; SILVA-CARVALHO et al., 2009) 

 

A avaliação do perfil de susceptibilidade dos tipos SCCmec I, II e III 

mostrou resistência a pelo menos duas classes de antimicrobianos não β-

lactâmicos. É interessante destacar que, das 51 amostras HA-MRSA do tipo II 

isoladas, 96% foram sensíveis a sulfametoxazol-trimetoprim. Cavalcante e 
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colaboradores (2013) em estudo realizado em hospitais localizados na cidade do Rio 

de Janeiro verificaram resultado semelhante já que 100% dos isolados SCCmec II 

apresentaram sensibilidade a esta associação de antimicrobianos. A 

susceptibilidade a esta associação de antimicrobianos é um marcador fenotípico 

para CA-MRSA, principalmente em locais onde não é possível a tipagem molecular 

da amostra. (CAVALCANTE et al., 2013; ZETOLA 2010) A mudança na 

característica fenotípica quanto a sensibilidade frente a algumas classes de 

antimicrobianos das amostras HA-MRSA avaliadas neste estudo, pode estar 

relacionada com o predomínio do tipo SCCmec II em relação ao clássico SCCmec III 

nos hospitais avaliados.  

 

O SCCmec tipo III apresentou 100% de resistência a ciprofloxacina, 

clindamicina, eritromicina, gentamicina e sulfametoxazol-trimetoprim. Resultado 

idêntico foi encontrado por Cavalcante e colaboradores (2013) em um estudo que 

avaliou quatro hospitais da cidade do Rio de Janeiro; no entanto neste mesmo 

estudo, um isolado do tipo IV apresentou resistência a sulfametoxazol-trimetoprim, e 

em nosso estudo 100% dos isolados foram sensíveis a este antimicrobiano.  

 

Os subtipos de SCCmec IV encontrados neste estudo foram IVa e IVc, 

este último apresentou resistência somente aos β-lactâmicos, porém os isolados IVa 

apresentaram resistência aos β-lactâmicos e a outras classes de antimicrobianos, 

com uma porcentagem de resistência a eritromicina de 16%. Silva-Carvalho e 

colaboradores (2009) em seu estudo realizado em dois hospitais do Rio de Janeiro, 

também encontraram cepas SCCmec IV resistentes a não β-lactâmicos, além disso 

constataram que 91% destas cepas eram simultaneamente resistentes a 

ciprofloxacina e sensíveis a sulfametoxazol-trimetoprim. No nosso estudo, estas 

cepas foram 100% sensíveis a sulfametoxazol-trimetoprim e 11% resistentes a 

ciprofloxacina.   

 A PVL é uma citotoxina que causa destruição dos leucócitos e necrose 

tecidual, e é produzida por pouco mais que cinco por cento das cepas de S.aureus. 

A produção desta toxina está associada a cepas do tipo SCCmec IV (LINA et al. 

1999). Avaliamos a presença dos genes que codificam a toxina PVL em todas as 

amostras SCCmec IV; dentre estas amostras, oito isolados (31%) apresentaram os 
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genes lukF-PV e lukS-PV, incluindo uma  única amostra do subtipo SCCmec IVc. 

Valsesia e colaboradores (2010) encontram em seu estudo, realizado em uma 

Instituição hospitalar, 21% dos isolados SCCmec IV carreando os genes lukF-PV e 

lukS-PV. Silva-Carvalho (2009) em sua pesquisa no Rio de Janeiro - Brasil, detectou 

genes codificadores de PVL em apenas 9% das cepas do tipo SCCmec IV 

avaliadas; uma porcentagem ainda menor foi encontrada por Razera e 

colaboradores (2009) em seu relato de caso no Sul do Brasil, que detectou uma 

amostra SCCmec IV com estes genes; estes resultados são bastante discrepante do 

nosso estudo, no qual 30,7% dos MRSA do tipo SCCmec IV foram produtores de 

PVL. 

 

Entre as fontes de isolamento das amostras com os genes lukF-PV e 

lukS-PV, estão secreções de feridas, secreções do TRI, secreção de linfonodo, 

tecido necrótico e urina. Lina e colaboradores (1999) que desenvolveram um método 

rápido de PCR para detectar estes genes, em seu estudo não detectaram cepas 

produtoras de PVL em amostra do trato urinário. Valsesia e colaboradores (2010) 

em seu estudo encontraram cepas PVL-positivas predominantemente oriundas de 

abscesso, pele e tecidos moles. 

 

No presente estudo, foram analisadas amostras oriundas de pacientes 

infectados atendidos em dois hospitais localizados na cidade de Niterói, Rio de 

Janeiro. Falhas na aplicação de medidas de barreira para prevenir a transmissão 

entre pacientes, a falta de orientação aos visitantes assim como o uso inadequado 

de antimicrobianos, são fatores importantes que contribuem para o aumento de 

infecções por MRSA. A vigilância epidemiológica de infecções por cepas faz-se 

necessária para indicação de um tratamento adequado aos pacientes, além de 

permitir medidas de controle apropriadas. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Objetivo 1: Confimar a resistência a meticilina das amostras MRSA, através da detecção molecular do gene  

mecA com destaque para: avaliar fenotipicamente a resistência a vancomicina das amostras e avaliar 

fenotipicamente a resistência induzida a clindamicina das amostras 

No presente estudo todas as amostras avaliadas de ambos os hospitais 

continham o gene mecA. Neste estudo não foram detectadas amostras com 

resistência a vancomicina. No HUAP, a maior parte das amostras apresentou 

fenótipo constitutivo de resistência a clindamicina. Na CSMSM, o fenótipo indutivo foi 

o predominante. 

Objetivo 2: Confirmar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos das amostras. 

Foi observado que a avaliação da susceptibilidade a meticilina através do 

disco difusão utilizando a cefoxitina foi mais eficaz quando comparado com o disco 

de oxacilina. 

Objetivo 3: Investigar a presença dos tipos SCCmec  I, II, III , IV e V. 

Foi detectada a presença de cinco tipos de SCCmec (I, II, III, IV e V) e 

entre eles, dois subtipos IVa e IVc.  Em 26,5% das amostras não foi possível definir 

o tipo de SCCmec com os iniciadores utilizados, o que demonstra a diversidade 

genética de MRSA  nos hospitais estudados. Os tipos II e IV predominam em ambos 

hospitais.  
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Objetivo 4: Verificar a produção da toxina PVL através da detecção molecular dos genes lukF-PV e lukS-PV, nas 

amostras de SCCmec IV. 

Verificamos que 31% das amostras SCCmec IV possuíam genes que 

codificam a PVL.  

Objetivo 5:Avaliar comparativamente os perfis de susceptibilidade, os tipos SCCmec e a produção da toxina 

PVL das amostras MRSA,  entre os dois hospitais. 

Neste estudo foi possível observar que as amostras MRSA isoladas em 

ambos os hospitais apresentaram um perfil de susceptibilidade semelhante; no 

entanto, entre as amostras do HUAP 25,3% foram sensíveis a ciprofloxacina e na 

CSMSM apenas 7,9% das amostras foram sensíveis a este antimicrobiano.  

As amostras de SCCmec  tipo I, II e III apresentaram resistência a pelo 

menos três classes de antibióticos não β-lactâmicos, um perfil de susceptibilidade 

compatível com HA-MRSA. O subtipo IVc demonstrou um perfil característico de 

MRSA comunitário, e o SCCmec IVa (n=25) apresentou resistência de 16% a 

eritromicina, 8% a ciprofloxacina e de 4% a clindamicina, rifampicina, cloranfenicol e 

gentamicina. A única amostra do tipo V apresentou resistência a eritromicina. 

Contudo todas as amostras de SCCmec IV e V foram sensíveis a sulfametoxazol-

trimetoprim, uma característica fenotípica de amostras CA-MRSA. 
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