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RESUMO 

 
 

As micobactérias de crescimento rápido (MCR) estão amplamente distribuídas no 
ambiente, tendo emergido como agentes de infecção pós-cirúrgica. Recentemente, foram 
relatados no Brasil surtos de infecções por Mycobacterium massiliense em pacientes 
submetidos a procedimentos invasivos, nos quais os instrumentais médicos não sofreram 
esterilização e desinfecção adequadas. As quinolonas representam uma opção para o 
tratamento de infecções por MCR, sendo sugeridas para a terapêutica de infecções por 
algumas espécies. Seu mecanismo de ação envolve a interrupção da replicação do DNA pela 
formação de um complexo com a DNA girase. Essa enzima é constituída de 2 subunidades A 
e 2 subunidades B codificadas, respectivamente, pelos genes gyrA e gyrB. Alterações em 
aminoácidos nas regiões determinantes da resistência a quinolonas (RDRQ) de gyrA e gyrB 
implicam em resistência a quinolonas pela redução da interação com a DNA girase. Com o 
objetivo de caracterizar a resistência a quinolonas em MCR, as atividades in vitro de 
quinolonas de diferentes gerações foram determinadas por microdiluição em caldo em 54 
cepas de M. massiliense, incluindo 43 cepas pertencentes ao clone BRA100 e duas cepas não 
clonais, isoladas no estado do Rio de Janeiro, e 9 cepas isoladas em diferentes estados do 
Brasil. Cepas de referência de M. abscessus, M. chelonae, M. fortuitum, M. massiliense e M. 
smegmatis também foram incluídas no estudo. Além disso, as sequências peptídicas das 
RDRQ de gyrA e gyrB foram obtidas por sequenciamento de DNA em 40 cepas dessa mesma 
espécie, incluindo 38 pertencentes ao clone BRA100, isoladas no estado do Rio de Janeiro. 
Todas as 54 cepas apresentaram resistência a todas as gerações de quinolonas, mas entre 
espécies diferentes de MCR houve variação na susceptibilidade a essa classe de 
antimicrobianos. As 40 cepas sequenciadas tiveram os mesmos aminoácidos nas RDRQ, 
incluindo a Ala-83 em gyrA e Arg-447 e Asp-464 em gyrB, já descritos como responsáveis 
por uma resistência intrínseca a quinolonas em micobactérias. Considerando esses aspectos, 
as quinolonas podem ser ativas in vitro contra MCR como M. fortuitum, M. chelonae e M. 
smegmatis, mas não devem utilizadas para o tratamento de infecções por M. massiliense. A 
resistência a quinolonas em M. massiliense apresentou, nas RDRQ gyrA e gyrB, os mesmos 
mecanismos de resistência em cepas de clones diferentes, mas outros mecanismos podem 
estar envolvidos com a resistência a altos níveis desses antimicrobianos.  

 
 

Palavras-chave: micobactérias de crescimento rápido (MCR), regiões determinantes da 
ressistência a quinolonas (RDRQ), genes gyrA e gyrB. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Rapidly growing mycobacteria (RGM) are widely distributed in the environment and 
have emerged as agents of postsurgical infections. Recently, outbreaks of infections caused by 
Mycobacterium massiliense have been reported in patients who had undergone invasive 
procedures, in which medical instruments have not been properly sterilized or disinfected, in 
many states of Brazil.  The quinolones represent an option for the treatment RGM infections. 
Their mechanism of action involves the interruption the DNA replication by forming a 
complex with DNA gyrase. This enzyme is composed by two A and B subunits codified by 
the gyrA and gyrB genes. The amino acid changes in the quinolone resistance determining 
regions (QRDR) of gyrA and gyrB may decrease the interaction between the quinolones and 
the DNA gyrase. In order to characterize the resistance to quinolones among RGM, the in 
vitro activities of different generations of quinolones were determined by broth microdilution 
for 54 strains of M. massiliense, including 43 strains belonging to BRA100 clone and 2 non 
clonal strains, isolated from Rio de Janeiro state, and 9 strains isolated from different states of 
Brazil. Reference strains of M. abscessus, M. chelonae, M. fortuium, M. massiliense and M. 
smegmatis were also studied. Furthermore, the peptide sequences of the QRDR of gyrA and 
gyrB were obtained by DNA sequencing for 40 strains of M. massiliense, including 38 strains 
that belong to BRA100 clone, isolated from Rio de Janeiro state and compared with other 
RGM sequences previously described. All 54 M. massiliense strains were resistant to all 
generations of quinolones, but different species presented distinct susceptibilities to this class 
of antimicrobials. The 40 strains sequenced presented the same amino acids in the QRDR, 
including the Ala-83 in gyrA, Arg-447 and Asp-464 in gyrB, which have already been 
described as responsible for an intrinsic resistance to quinolones in mycobacteria. Considering 
these aspects, the quinolones might be active against RGM, such as M. fortuitum, M. chelonae 
and M. smegmatis, but they should not be chosen for treating M. massiliense infections. The 
quinolone resistance among M. massiliense showed, in the QRDR of gyrA and gyrB, the same 
mechanisms of resistance in strains belonging to different clones, however, other mechanisms 
may also be involved with the resistance to high levels of these antimicrobials.  

 
 

Key words: rapidly growing mycobacteria (RGM), quinolone resistance determining regions 
(QRDR), gyrA and gyrB genes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS MICOBACTÉRIAS 

 
 

As micobactérias pertencem ao gênero Mycobacterium (myces – vem da semelhança 

com crescimento de fungos; bakterion – bacilo pequeno), tendo espécies responsáveis por 

causar doenças como a tuberculose e a hanseníase, descritas há muitos anos durante a história 

da humanidade (GOODFELLOW & MAGEE, 1998). O interesse clínico por esses 

microrganismos foi despertado após o trabalho de Koch, em 1882, que detectou o bacilo da 

tuberculose em colorações de tecidos infectados e em cultura (KOCH, 1882 apud 

GOODFELLOW & MAGEE, 1998). 

A criação do gênero foi proposta por Lehmann e Neumann, em 1896, para incluir os 

bacilos da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) e da hanseníase (Mycobacterium leprae 

(LEHMANN & NEUMANN, 1986 apud GOODFELLOW & MAGEE, 1998). Desde então, 

diversas outras espécies foram descobertas. Atualmente, já foram descritas 147 espécies e 11 

subespécies pertencentes ao gênero (EUZÉBY, 2009).  

As micobactérias são aeróbias, não formadoras de esporos e imóveis. 

Microscopicamente, apresentam-se como bacilos de 0,2 a 0,6 µm de diâmetro e 1 a 10 µm de 

comprimento, podendo ser curtos, ligeiramente curvos, e ramificados. A morfologia colonial 

se diferencia entre as espécies, variando de lisas a rugosas, e não-pigmentadas a pigmentadas. 

Nas espécies que apresentam pigmento, as colônias normalmente possuem coloração amarela 

ou laranja, e podem, raramente, ser rosa (pigmentos carotenóides). São consideradas bactérias 

Gram-positivas, apesar de não se corar bem pelo método de Gram. (PFYFFER, 2007).  

A parede celular das micobactérias contém ácido meso-diaminopimélico, alanina, 

ácido glutâmico, glicosamina, ácido murâmico, arabinose e galactose, além dos ácidos 

micólicos, lipídios livres e outros ácidos graxos. Seu elevado conteúdo lipídico é responsável 

pela elevada hidrofobicidade da parede e pela característica tintorial de resistência à 
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descoloração por soluções álcool-ácidas, sendo designadas como bacilos álcool-ácido 

resistentes (BAAR). A parede celular das micobactérias é também resistente à penetração de 

certos corantes, mas forma complexos com a fucsina e a auramina O. A coloração de Ziehl-

Neelsen se baseia nessas propriedades, utilizando o fenol e o aquecimento para facilitar a 

penetração da fucsina e uma solução álcool - ácido clorídrico a 3% para a descoloração 

(PFYFFER, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

A maioria das espécies cresce em meios com amônia, ou aminoácidos como fonte de 

nitrogênio e glicerol como fonte de carbono, na presença de sais minerais. Algumas espécies, 

como Mycobacterium haemophilum e Mycobacterium genavense, necessitam de suplementos 

como micobactina, hemina ou outros compostos férricos. Até o momento, Mycobacterium 

leprae não foi cultivado fora de células vivas (PFYFFER, 2007).  

As micobactérias podem ser divididas em dois grandes grupos: micobactérias de 

crescimento rápido (MCR) e micobactérias de crescimento lento. Quando subcultivadas e 

incubadas em meio sólido, as micobactérias de crescimento rápido formam colônias visíveis a 

olho nu em até sete dias, enquanto que as espécies de crescimento lento têm crescimento 

visível apenas após sete dias de incubação (PFYFFER, 2007).  

As espécies causadoras de tuberculose possuem uma grande similaridade genética e 

estão agrupadas dentro do chamado Complexo M. tuberculosis (CMTB), que inclui as 

espécies M. tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium 

canettii, Mycobacterium microti e Mycobacterium pinnipedii, tendo algumas variações no 

tropismo aos hospedeiros, aspectos fenotípicos e patogenicidade (BROSCH et al., 2002).  

Diversas espécies oportunistas ambientais se diferenciam das espécies do CMTB e de 

M. leprae pelo fato de não serem patógenos obrigatórios, vivendo como saprófitas e 

comensais do meio ambiente. Essas micobactérias ambientais também são conhecidas como 

micobactérias não tuberculosas (MNT) ou atípicas. As MNT compreendem espécies de 

crescimento lento (ex.: Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii e Mycobacterium 

marinum) e de crescimento rápido (ex.: Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae, 

Mycobacterium fortuitum) (PRIM, LUCERO & FALKINHAM, 2004).  
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1.2 MICOBACTÉRIAS DE CRESCIMENTO RÁPIDO 
 
 
1.2.1 Características 

 
 
Em 1959, Runyon propôs uma classificação para as micobactérias em quatro grupos, 

baseada na pigmentação e no tempo de crescimento das colônias (Quadro 1). Essa 

classificação é, ainda, utilizada para a identificação das MNT. Dentro da classificação de 

Runyon, as MCR pertencem ao grupo IV, tendo crescimento visível em meios sólidos em 

menos de 7 dias, podendo ou não apresentar pigmentação (RUNYON, 1959 apud 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

 
 

Quadro 1: Classificação das micobactérias de acordo com o tempo de crescimento e a 
pigmentação das colônias. 
 

 
 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008. 
 
 
1.2.2 Importância clínica  

 
 
As MCR têm emergido como importantes patógenos humanos capazes de causar uma 

variedade de enfermidades, como infecções pós-traumáticas e pós-cirúrgicas, doenças 

cutâneas disseminadas (ex: abscessos de tecidos moles e lesões nodulares múltiplas), de ossos 

e articulações, relacionadas a cateter, pulmonares e no sistema nervoso central. Como as 

MCR estão amplamente distribuídas no ambiente, principalmente na água, elas podem 

contaminar reagentes e equipamentos médicos e têm sido responsáveis por diversos surtos de 

infecções associadas aos cuidados com a saúde (BROWN-ELLIOT & WALLACE JR, 2002), 
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incluindo casos relatados no Brasil (VIANNA-NIERO et al., 2008, CARDOSO et al., 2008; 

DUARTE et al., 2009).   

 
 

1.2.3 Classificação em grupos 
 
 

Recentemente, as espécies de MCR foram incluídas em grupos que correlacionam sua 

apresentação clínica e seu perfil de sensibilidade. O grupo Mycobacterium fortuitum 

compreende as espécies M. fortuitum, Mycobacterium bonickei, Mycobacterium 

conceptionense, Mycobacterium houstonense, Mycobacterium margeritense, Mycobacterium 

mucogenicum, Mycobacterium peregrinum, Mycobacterium senegalense, Mycobacterium 

septicum. As espécies deste grupo são normalmente sensíveis às amicacina, doxiciclina, 

fluoroquinolonas, imipenem, linezolida, e sulfametoxazol. O grupo Mycobacterium 

smegmatis inclui as espécies M. smegmatis, Mycobacterium goodii e Mycobacterium 

wolinskyi, e tem como característica marcante a resistência à claritromicina, mas sensibilidade 

amicacina, fluoroquinolonas, imipenem, linezolida e sulfametoxazol. O grupo 

Mycobacterium chelonae - abscessus abrange as espécies M. abscessus, M. chelonae, 

Mycobacterium bolletii, Mycobacterium immunogenum, e Mycobacterium massiliense. As 

espécies deste grupo são usualmente resistentes às doxiciclina, fluoroquinolonas e 

sulfametoxazol, mas sensíveis a amicacina, claritromicina, imipenem e tigeciclina (BROWN-

ELLIOT & WALLACE JR, 2002; ANVISA, 2009). 

 
 

1.2.4 Mycobacterium massiliense  
 
 

Em 2004, a espécie M. massiliense foi primeiramente isolada em cultura pura de 

escarro e lavado bronco-alveolar de um paciente com pneumonia hemoptóica. Suas provas 

bioquímicas e seu perfil de sensibilidade foram característicos de grupo M. abscessus, 

diferindo apenas por algumas provas bioquímicas e pela sensibilidade à doxiciclina e 

minociclina. Seu gene 16S rRNA tinha sequências idênticas a M. abscessus e pelo 

sequenciamento parcial dos genes rpoB e recA, obtiveram 96 e 98% de similaridade, 

respectivamente, a essa mesma espécie. Análises filogenéticas sugeriram a presença de uma 

nova espécie, que foi nomeada M. massiliense (ADÉKAMBI et al., 2004).  

Nos Estados Unidos, os primeiros relatos de casos de infecção por M. massiliense 

ocorreram no ano de 2007 em 2 pacientes com doença invasiva. O microrganismo foi isolado 
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em cultura de desbridamento cirúrgico em um paciente e em lavado bronco alveolar e 

hemocultura no outro. Em ambos os casos, a infecção havia sido inicialmente atribuída a M. 

abscessus, mas nos testes fenotípicos apresentaram diferenças em provas bioquímicas como a 

de β-galatosidase e outras não usuais para identificação de MCR. As cepas foram sensíveis 

apenas a amicacina e claritromicina e nos dois casos foi confirmada a identificação de M. 

massiliense através do sequenciamento dos genes hsp65, rpoB e sodA (SIMMON et al., 

2007). 

Diversos trabalhos (VIANNA-NIERO et al., 2008, CARDOSO et al., 2008; DUARTE 

et al., 2009) já realizaram a identificação e a tipagem molecular de M. massiliense 

provenientes de infecções pós-cirúrgicas, especialmente naquelas associadas a videocirurgias, 

em diversos estados do Brasil.  

 
 

1.3 INFECÇÕES POR MCR ASSOCIADAS AOS CUIDADOS COM A SAÚDE  
 
 

1.3.1 A epidemia ocorrida no Brasil 

De acordo com os dados da rede nacional de investigação de surtos e eventos adversos 

em serviços de saúde (RENISS), foram notificados no Brasil, entre 2000 e 2008, 2139 casos 

de infecções por MCR ocorridos em hospitais públicos e privados, clínicas de cirurgia 

plástica, oftalmológicas, de acupuntura, de estética e, recentemente, em unidade de vacinação. 

Do total de notificados, houve a confirmação de 2128 casos nos estados: AC (1), AL (3), AM 

(1), BA (8), CE (1), DF (23), ES (293), GO (70), MA (1), MG (37), MS (9), MT (47), PA 

(321), PE (2), PI (9), PR (64), RJ (1105), RO (1), RS (101), SC (1), SE (5), SP (23) e TO (1) 

(ANVISA, 2009). 

As infecções por MCR estão altamente relacionadas a falhas nos processos de 

limpeza, desinfecção e esterilização de produtos médicos. Na maioria dos serviços de saúde 

investigados, os instrumentais cirúrgicos foram submetidos somente ao processo de 

desinfecção e não ao processo de esterilização como é definido pela Resolução da ANVISA - 

RE nº. 2606/06. Além disso, foi detectada a precariedade no funcionamento dos centros de 

esterilização de material. Amostras biológicas, colhidas durante as investigações, em pessoas 

submetidas a procedimentos invasivos, particularmente naqueles efetuados por videocirurgias, 

confirmaram a ocorrência de infecção pela espécie M. massiliense (ANVISA, 2008). 

Em um estudo sobre surtos de infecções que ocorreram em pacientes submetidos a 

diferentes procedimentos invasivos em Belém (PA) entre 2004 e 2005, foram estudadas 67 
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cepas, no qual todas eram MCR. Todas as cepas apresentaram um padrão comum a M. 

abscessus tipo II, M. bolletii (outra espécie altamente semelhante à M. abscessus) ou M. 

massiliense pela técnica de PRA-hsp65. No sequenciamento dos genes hsp65 e rpoB cepas 

associadas a cirurgias laparoscópicas e cepas provenientes de abscessos pós-injeção 

obtiveram a identificação de M. massiliense. Já as cepas associadas à mesoterapia obtiveram a 

identificação de M. bolletii (VIANA-NIERO et al., 2008).  

Ainda nesse mesmo estudo, foi realizada a tipagem molecular, pela técnica de 

eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE), que mostrou um perfil idêntico para as cepas 

relacionadas a cirurgias laparoscópicas, 3 perfis diferentes para as cepas de mesoterapia e um 

perfil diferente das anteriores para as cepas de abscessos pós-injeção. Dessa forma, os 

métodos moleculares mostram-se fundamentais para discriminar cepas de surtos distintos e de 

espécies diferentes, originalmente associadas apenas a M. abscessus (VIANA-NIERO et al., 

2008). 

Na cidade de Goiânia (GO), foi desenvolvido um trabalho utilizando casos de infecção 

após procedimentos de artroscopia e laparoscopia entre 2005 e 2007. Foram isoladas MCR de 

exsudatos de abscessos em 18 pacientes de 7 hospitais particulares. As 18 cepas isoladas 

tiveram a identificação de M. massiliense confirmada pelo sequenciamento do gene rpoB. 

Todas as cepas foram tipadas pela técnica de PFGE e pertenciam a um mesmo clone, 

sugerindo uma fonte comum de infecção em todos os pacientes (CARDOSO et al., 2008). 

Outro estudo recente, sobre uma epidemia de infecções por MCR envolvendo 63 

hospitais no estado do Rio de Janeiro, demonstrou que a maioria das cepas isoladas entre 

agosto de 2007 e julho de 2008 apresentou perfil de PRA-hsp65 sugestivo de M. bolletii ou 

M. massiliense. Foi selecionada pelo menos uma cepa de cada hospital com caso confirmado. 

A identificação de M. massiliense foi obtida pelo sequenciamento parcial dos genes hsp65 ou 

rpoB. No teste de susceptibilidade a antimicrobianos (TSA), as cepas foram sensíveis a 

amicacina e claritromicina, e resistentes a cefoxitina, ciprofloxacino, e doxiciclina. Pela 

técnica de PFGE, essas cepas apresentaram um mesmo perfil, o qual já havia sido observado 

anteriormente em dois surtos em outras cidades no Brasil (Belém e Goiás), confirmando a 

presença de um clone predominante, que foi denominado de BRA100 (DUARTE et al., 2009).  
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1.3.2 A resistência ao glutaraldeído 2% 

 
 
Segundo a norma vigente, os artigos cirúrgicos utilizados nos procedimentos de vídeo 

eram submetidos à desinfecção de alto nível através da imersão em solução de glutaraldeído 

(GA) 2% por 30 minutos (ANVISA, 2007). Em um trabalho recentemente publicado, 

utilizando cepas padrão de MCR e cepas isoladas do surto que ocorreu no Rio de Janeiro, foi 

demonstrado que a exposição ao GA 2% por 30 minutos, 1, 6 e 10 horas foi eficaz contra 

cepas padrão de M. abscessus, M. chelonae, Mycobacterium neoaurum e M. smegmatis.  No 

entanto, todas as cepas estudadas de M. massiliense provenientes do surto sobreviveram 

mesmo após 10 horas de exposição ao saneante. Dessa forma, a ineficiência desse método de 

desinfecção demonstra a necessidade de revisão desses protocolos (LORENA, DUARTE & 

PITOMBO, 2009). 

 
 
1.3.3 Diagnóstico laboratorial 

 
 

O diagnóstico das infecções por MCR relacionadas a procedimentos cirúrgicos deve 

levar em consideração aspectos epidemiológicos (paciente submetido qualquer a 

procedimento de videocirurgia), clínicos (presença de lesões eritematosas de difícil 

cicatrização, nodulares, com ou sem drenagem de secreção, fístulas e abscessos não 

responsivos aos tratamentos antimicrobianos convencionais) e resultados de exames 

complementares (de imagem, histo-patológico e microbiológico) (ANVISA, 2009). 

 
 

1.3.3.1 Exame histo-patológico 

 
 

Para o exame histo-patológico, o fragmento de tecido coletado deve ser acondicionado 

em formol a 10% e realizada a coloração de hematoxilina-eosina para a pesquisa de 

granulomas e a coloração de Ziehl-Neelsen para a detecção de BAAR (ANVISA, 2009).  
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1.3.3.2 Exame microbiológico 

 
 
1.3.3.2.1 Amostras Clínicas 

 
 

Para o exame microbiológico, as amostras clínicas utilizadas geralmente são secreções 

de abscessos coletadas por punção percutânea e fragmentos de tecidos. No processamento da 

amostra, é realizada a baciloscopia (coloração de Ziehl-Neelsen), a descontaminação de 

amostras potencialmente ou sabidamente contaminadas (utilizando N-acetil-L-cisteína 

(NALC) e NaOH ou o método de Petroff), a cultura para micobactérias, a identificação das 

cepas isoladas e o TSA (ANVISA, 2009). 

 
 
1.3.3.2.2 Isolamento  

 
 

O isolamento em meios de cultura deve ser feito, obrigatoriamente, utilizando 1 meio 

líquido e 2 meios sólidos. O meio líquido a ser utilizado pode ser o caldo Middlebrook 7H9 

suplementado com albumina - dextrose - catalase (ADC), ou meios comerciais (mycobacteria 

growth indicator tube (MGIT) – Becton-Dickinson ou o MB/BacT – bioMérieux). O primeiro 

meio sólido, que pode ser Middlebrook 7H10 suplementado com ácido oléico - albumina - 

dextrose - catalase (OADC), Lowenstein-Jensen (LJ) ou Ogawa-Kudoh (OK), deve ser 

incubado a 37°C. O segundo meio sólido pode ser Agar sangue de carneiro a 5%, 

Middlebrook 7H10 suplementado com OADC, LJ ou OK, e deve ser incubado a 30 ºC ou à 

temperatura ambiente (20-25°C), para aumentar a sensibilidade de detecção de espécies que 

não crescem bem à  37°C. É sempre muito importante realizar a coloração de Ziehl-Neelsen 

para confirmar se as colônias suspeitas são de BAAR (ANVISA, 2009). 

 
 
1.3.3.2.3 Identificação  

 
 

Segundo o fluxograma de identificação de micobactérias proposto pelo Ministério da 

Saúde em 2008 (Figura 1), a partir de uma cultura de BAAR, primeiramente deve ser 

realizada a diferenciação de espécies do CMTB das MNT, que é feita através de análise 

macroscópica e microscópica da cultura, teste de inibição de crescimento em meio contendo 

ácido p-nitrobenzóico (PNB) e o teste da niacina. A identificação das MNT, incluindo as 
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MCR pode ser feita por métodos fenotípicos, moleculares ou pela combinação de ambos. Os 

testes fenotípicos para identificação de MCR estão presentes no quadro 2. No entanto, os 

métodos fenotípicos possuem limitações como a demora para obtenção de resultados, a 

dificuldade de diferenciação de diversas espécies. Além disso, alguns desses testes podem 

apresentar resultados duvidosos, mesmo utilizando controles de qualidade adequados 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

Em 1993, foi descrita a técnica conhecida atualmente como PRA-hsp65 (reação em 

cadeia da polimerase seguida da análise da restrição enzimática do gene hsp65), utilizando as 

enzimas de restrição BstEII and HaeIII. Através dessa técnica, cepas clínicas foram 

diferenciadas em nível de espécie pela análise do perfil de restrição por eletroforese em gel de 

agarose. É um método rápido de diferenciação de espécies de micobactérias, de simples 

execução e não necessita de etapas de hibridização e sondas radioativas (TELENTI et al., 

1993). Para correlacionar a identificação da espécie com o perfil de PRA-hsp65, foi criado um 

algoritmo, que está disponível em (http://app.chuv.ch/prasite/index.html).  

 
 

Figura 1: Algoritmo para identificação a partir de uma cultura suspeita de micobactérias. 

 
 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008. 
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Quadro 2: Testes fenotípicos para identificação de MCR. 
 

TESTES FENOTÍPICOS PARA MCR 

Determinação do tempo de crescimento Redução do nitrato 

Produção de pigmento Captação de Ferro 

Crescimento a 25ºC Utilização de Carboidratos: 
Manitol 
Inositol 
Citrato 
Sorbitol 

Crescimento a 45ºC 

Arilsulfatase 3 dias 

β-galactosidase Crescimento em meio com NaCl 5% 

 
Adaptado de: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; BROWN-ELLIOTT & WALLACE JR, 
2007. 

 
 
O método PRA-hsp65 é capaz de diferenciar a maioria das espécies de MNT, porém 

suas limitações consistem no fato de que algumas espécies apresentam perfil de PRA ainda 

não descrito ou um perfil de PRA compartilhado por mais de uma espécie, a exemplo do 

perfil descrito como M. abscessus tipo 2, que é comum às espécies M. abscessus, M. bolletii e 

M. massiliense (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; VIANA-NIERO et al, 2008).  

Logo, é recomendável, sempre que houver disponibilidade técnica, que a identificação 

em nível de espécie seja realizada por sequenciamento de DNA. O alvo a ser utilizado, em 

espécies de MCR, é o gene rpoB. Para que a identificação da espécie seja conclusiva, o índice 

de similaridade entre a sequência da amostra analisada e aquela da cepa padrão com o maior 

índice deverá ser maior que 98,1% (ANVISA, 2009). 

 
 
1.3.3.2.4 Teste de susceptibilidade a antimicrobianos (TSA) 

 
 
O método de escolha para o TSA em MCR é o de determinação da concentração 

mínima inibitória (CMI) por microdiluição em caldo, conforme as recomendações e critérios 

do National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), atual Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI). Os antimicrobianos inicialmente recomendados para 

teste são: amicacina, cefoxitina, ciprofloxacino, claritromicina, doxiciclina, imipenem, 

sulfametoxazol e tobramicina (NCCLS/CLSI, 2003). 
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1.3.4 Tratamento  
 

 
Diferente do tratamento da tuberculose, que possui esquemas padronizados pelo 

Ministério da Saúde (ROCHA, 2009), o tratamento das infecções por MCR é baseado em 

revisões anteriores sobre a sua susceptibilidade a antimicrobianos (Tabela 1) e em 

experiências clínicas. Em geral, para lesões únicas, é feita a associação do desbridamento 

cirúrgico com administração de claritromicina por via oral. Em lesões múltiplas, mas 

limitadas a pele e tecido subcutâneo, a amicacina, por via intramuscular ou endovenosa, é 

utilizada em combinação com a claritromicina e o desbridamento. Já para lesões mais 

profundas, com acometimento de fáscia, músculo e peritônio ou em infecções secundárias a 

mamoplastia, o esquema deve incluir, além dos já citados, o imipenem por via endovenosa 

(BROWN-ELLIOT & WALLACE JR, 2002; ANVISA, 2009).  

O tempo de tratamento pode variar de acordo com o agente antimicrobiano utilizado e 

a resposta clínica do paciente. A claritromicina deve ser utilizada por no mínimo 6 meses, a 

amicacina por 1 a 2 meses, podendo ser estendido até 6 meses, de acordo com a evolução do 

caso, e o imipenem por 3 a 8 semanas (ANVISA, 2009). 

A conduta terapêutica deve ser sempre reavaliada em função da identificação da 

espécie e do TSA. Outras drogas, como ciprofloxacino, doxiciclina, linezolida, 

sulfametoxazol e tigeciclina, são importantes opções de tratamento. O ciprofloxacino, uma 

fluoroquinolona, pode ser associada à claritromicina, especialmente para casos de infecções 

pelo Grupo M. fortuitum (ANVISA, 2009). 
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Tabela 1: Atividade antimicrobiana para as principais espécies de MCR isoladas segundo a 
revisão de Brown-Elliot e Wallace Jr. em 2002. 
 

                         
Espécies 

Antimicrobiano 
> 90% susceptível ou 

intermediário 
< 90% susceptível suceptível ou 

intermediário 
 

Grupo M. fortuitum 
Amicacina, cefoxitina, 

ciprofloxacina, gatifloxacina, 
imipenem, levofloxacina, 

linezolida (96%), sulfametoxazol 
ou trimetoprim-sulfametoxazol 

 
Claritromicina (80%), doxiciclina 

(46%), vancomicina (38%) 

M. abscessus Amicacina (98%), cefoxitina 
(95%), claritromicina 

Ciprofloxacina (<1%), 
doxiciclina (4%), imipenem 

(57%), linezolida (48%) 
M. chelonae Amicacina (97%), claritromicina, 

gatifloxacina (96%), linezolida 
(94%), tobramicina 

Ciprofloxacina (19%), 
doxiciclina (26%), imipenem 

(40%) 
 
Fonte: BROWN-ELLIOTT & WALLACE JR, 2002. 
 

 
1.4 A RESISTÊNCIA A QUINOLONAS EM MICOBACTÉRIAS 
 
 

Os alvos tradicionais das antigas quinolonas, como o ácido nalidíxico, são as bactérias 

Gram-negativas. Porém, utilizando o núcleo do ácido nalidíxico como base, modificações 

estruturais como a adição de flúor na posição 6 do núcleo, gerando as fluoroquinolonas, e 

substituições de cadeia lateral (Figura 2) deram origem a compostos mais ativos. Assim, a 

partir da segunda geração de quinolonas (Quadro 3), houve um crescente aumento no seu 

espectro de ação contra organismos Gram-positivos (ANDRIOLE, 2005). 

O uso terapêutico das quinolonas é indicado para casos de infecções do trato 

geniturinário, prostatites, doenças respiratórias, doenças sexualmente transmissíveis, 

gastrenterites e infecções de pele e tecidos moles (OLIPHANT & PHARM, 2002). As 

fluoroquinolonas demonstram eficácia clínica no tratamento de infecções causadas por 

diversas micobactérias, especialmente por M. tuberculosis e M. leprae. No entanto, a 

utilização da monoterapia com quinolonas tem resultado em seleção de cepas resistentes, 

dessa forma essas drogas são mais eficazes quando utilizadas em combinação 

(ALANGADEN & LERNER, 1997).  

 
 
 
 



13 
 

Figura 2: Estrutura química do ácido nalidíxico, a primeira quinolona, e do ciprofloxacino, 

uma fluoroquinolona, com as modificações representadas pelo círculo pontilhado. 

 

 
Adaptado de: WOLFSON & HOOPER, 1985. 
 
 
Quadro 3: Classificação das gerações de quinolonas 
 

PRIMERA GERAÇÃO TERCEIRA GERAÇÃO 
Ácido Nalidíxico 

Cinoxacino 
Esparfloxacino 
Gatifloxacino 

Grepafloxacino 
 

SEGUNDA GERAÇÃO QUARTA GERAÇÃO 
Norfloxacino 

Ciprofloxacino 
Ofloxacino 

Lomefloxacino 
Levofloxacino 

Trovafloxacino 
Moxifloxacino 
Gemifloxacino 

 

Adaptado de: ANDRIOLE, 2005. 
 

 
De uma maneira geral, a atividade das quinolonas contra organismos Gram-negativos 

está relacionada à inibição da DNA girase, enquanto que nos Gram-positivos, sua atividade 

está mais relacionada à inibição da topoisomerase IV (YAO & MOELLERING JR., 2007). 

No entanto, essa última enzima não foi identificada como pertencente ao genoma de M. 

tuberculosis (COLE et al., 1998), logo o único sítio conhecido de ação das quinolonas em 

micobactérias é a DNA girase. 

A DNA girase é uma topoisomerase II, que catalisa o superespiralamento negativo do 

DNA na presença de ATP. Essa enzima tetramérica é composta de 2 subunidades do tipo A e 

2 do tipo B, codificadas respectivamente pelos genes gyrA e gyrB. (HAWKEY, 2003). A 
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interação entre a DNA girase e as quinolonas parece envolver regiões conservadas chamadas 

de regiões determinantes da resistência a quinolonas (RDRQ) nas subunidades A e B 

(YOSHIDA et al., 1990, 1991). Variações em determinados resíduos de aminoácidos nessas 

regiões implicam em um comprometimento no reconhecimento da droga e uma conseqüente 

resistência a quinolonas.  

Um estudo desenvolvido em 1994 relacionou os níveis de resistência a quinolonas em 

M. smegmatis a mutações nos aminoácidos 83 e 87 (sistema de Escherichia coli) da RDRQ do 

gene gyrA através da obtenção das CMI para quinolonas e de sequenciamento de DNA 

(REVEL et al., 1994) Além disso, outro estudo desenvolvido em 1995 com 9 espécies de 

micobactérias, verificou-se a presença de uma resistência intrínseca a quinolonas pela 

presença de uma alanina na posição 83 em todas as espécies com a exceção de M. fortuitum, 

conferindo uma menor susceptibilidade ao ofloxacino, comparado a espécies que contém 

serina nessa mesma posição (GUILLEMIN, CAMBAU & JARLIER, 1995). 

Posteriormente, em 1998, foram analisadas as sequências das RDRQ dos genes gyrA e 

gyrB em 14 espécies de micobactérias e a susceptibilidade à diversas quinolonas. Para o gene 

gyrA, foi confirmado o papel da Ala-83 em relação à espécies mais susceptíveis a quinolonas 

como E. coli e M. fortuitum, que contém Ser-83. Enquanto que para o gene gyrB, os resíduos 

de aminoácidos Arg-447 e Asn-464 estão presentes em todas as espécies de micobactérias 

estudadas e em espécies menos susceptíveis a quinolonas, como Staphylococcus aureus e 

Streptococcus pneumoniae, e diferem daqueles presentes em espécies mais susceptíveis (Lis-

447 e Ser-464) como E. coli. Logo, não foi detectada nenhuma resistência adquirida, mas sim 

intrínseca a quinolonas, que estaria relacionada aos resíduos de aminoácidos 83 em gyrA, e 

447 e 464 em gyrB, além da possível presença de outros mecanismos (GUILLEMIN, 

JARLIER & CAMBAU, 1998). 

As cepas de M. massiliense isoladas do surto ocorrido no estado do Rio de Janeiro 

foram todas resistentes ao ciprofloxacino, segundo Duarte e colaboradores (2009).  

Ciprofloxacino é a quinolona eleita pelo CLSI para a realização do teste de susceptibilidade, 

no entanto não há nenhuma informação sobre a susceptibilidade a outras quinolonas em 

micobactérias dos surtos que ocorreram no Brasil.  

Esse trabalho se propõe a obter informações sobre a susceptibilidade a quinolonas de 

diversas gerações e de correlacionar esses dados aos do sequenciamento das RDRQ de gyrA e 

gyrB em espécies de MCR isoladas no estado do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil, 

a fim de caracterizar e entender seus mecanismos de resistência. 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Caracterizar a suscetibilidade a quinolonas em amostras de surtos ocorridos em 

diferentes estados do Brasil, correlacionando dados do TSA e do sequenciamento das RDRQ 

de gyrA e gyrB.  

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

a) Obter as CMI para as quinolonas: ácido nalidíxico, ofloxacino, ciprofloxacino, 

levofloxacino, esparfloxacino.  

b) Através das CMI, obter moda, CMI50, CMI90 e o perfil de resistência a essas 

drogas, segundo os pontos de corte do CLSI para MCR isoladas do surto e outros organismos 

aeróbios.  

c) Realizar o sequenciamento das RDRQ de gyrA e gyrB para avaliar a presença de 

aminoácidos envolvidos na resistência a quinolonas. 

d) Correlacionar os dados do TSA e do sequenciamento das RDRQ de gyrA e gyrB, 

a fim de caracterizar a resistência a MCR isoladas do surto, comparando com dados da 

literatura.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
3.1 AMOSTRAGEM 

 

Foram utilizadas 43 cepas de M. massiliense do clone BRA100 representativas do 

surto que ocorreu no estado do Rio de Janeiro durante o período de agosto de 2006 a 

dezembro de 2007. Todas são pertencentes à coleção CRM (Quadro 4) do Laboratório de 

Micobactérias - Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes - Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e foram isoladas de biópsia em 37 hospitais, incluindo públicos e 

particulares.  

Também foram incluídas as cepas CRM 0270 e 0273 de M. massiliense, não 

pertencentes ao clone BRA100, isoladas de amostras de escarro, e 9 cepas clínicas de M. 

massiliense isoladas de biópsia no Instituto Fleury (Tabela 2) provenientes de surtos de MCR 

nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás.  Para critério de comparação, foram 

estudadas cepas ATCC (American Type Culture Collection) de M. abscessus, M. chelonae, M. 

fortuitum e M. smegmatis, e 1 cepa CCUG  (Culture Collection, University of Göteborg) de 

M. massiliense (Tabela 3). 

 
 

Quadro 4: Cepas CRM de M. massiliense utilizadas no estudo.  

 
CRM  

0001 0034 0046 0063 0151 0168 0185 0208 0248 
0002 0035 0052 0068 0152 0170 0191 0224 0255 
0018 0036 0057 0070 0162 0172 0196 0226 0258 
0019 0037 0058 0085 0166 0174 0198 0232  0270* 
0031 0039 0060 0090 0167 0176 0206 0247  0273* 

* cepas isoladas de escarro e não pertencentes ao clone BRA100. 
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Tabela 2: Cepas de M. massiliense do Instituto Fleury utilizadas no estudo.  

 
Cepas Fleury Estado 

F1304 RJ 
F1054 RJ 
F1081 RJ 
F1625 RJ 
F1664  RJ 
F1293 SP 
F1345 GO 
F1370 GO 
F1410 GO 

 
 

Tabela 3: Cepas de referência utilizadas no estudo. 

 
Espécie Designação Original 

M. abscessus 
M. chelonae 
M. chelonae 
M. fortuitum 

M. massiliense 
 M. smegmatis 

ATCC 19977 
ATCC 14472  
ATCC 35752 
ATCC 6841 

CCUG 48898 
ATCC 14468 

 
 

3.2 IDENTIFICAÇÃO E TIPAGEM MOLECULAR DAS CEPAS 

  
 
 A identificação foi previamente realizada utilizando a técnica PRA-hsp65 e o 

sequenciamento do gene rpoB.  Os perfis de PRA-hsp65 encontrados foram comparados com 

o algoritmo disponível em (http://app.chuv.ch/prasite/index.html). Para confirmar a presença 

de M. massiliense nas cepas com perfil igual a M. abscessus tipo 2, foi utilizado o 

sequenciamento do gene rpoB, comparando sua similaridade com seqüências do GenBank 

disponíveis em (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). A tipagem molecular também havia 

sido realizada previamente, utilizando a digestão genômica pela endonuclease de restrição 

DraI, seguida pela análise pela técnica de PFGE. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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3.3 TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE A QUINOLONAS 
 
 
3.3.1 Preparo das soluções de antimicrobianos 

 
 

As quinolonas testadas foram: ácido nalidíxico (NAL), ofloxacino (OFX) 

ciprofloxacino (CIP), levofloxacino (LVX), esparfloxacino (SPX) e moxifloxacino (MFX) 

(Sigma-Aldrich - St Louis, MO, EUA). As drogas foram diluídas em água destilada, com a 

exceção do ácido nalidíxico e da esparfloxacina, que foram preparadas em 0,1 M de NaOH. 

 
 

3.3.2 Diluição dos agentes antimicrobianos 
 
 

Em uma placa de microtitulação estéril de 96 poços foram depositados 200µL de água 

destilada estéril em todos os orifícios na margem superior da placa para evitar a evaporação 

do meio no teste durante a incubação. Todos os orifícios restantes receberam 100µL de caldo 

Mueller Hinton ajustado com cátions Mg2+ Ca2+. 

Foram adicionados 100µL de cada uma das soluções de agentes antimicrobianos nos 

orifícios da coluna 1, que já continham 100µL de caldo Mueller Hinton, resultando no volume 

total de 200µL. Após a homogeneização com a própria pipeta calibrada em 100µL, este 

volume foi transferido dos orifícios da primeira coluna para os orifícios imediatamente ao 

lado. Assim, as colunas apresentaram diluições seriadas na razão 1:2 e todos os orifícios 

permaneceram ao final com 100µL (Figura 3). A variação das concentrações das drogas está 

presente na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Variação da concentração dos agentes antimicrobianos na placa de microtitulação. 

Agente Antimicrobiano Concentrações na placa de microtitulação (µg/mL) 
Ácido Nalidíxico 

Ofloxacino 
Ciprofloxacino 
Levofloxacino 
Esparfloxacino 
Moxifloxacino 

2048 - 1 
128 - 0,12 
32 - 0,03 
128- 0,12 
128 - 0,12 
256- 0,25 
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3.3.3 Preparo do inóculo 
 
 
A partir do crescimento de 5 a 7 dias a 37°C em LJ, os grumos bacterianos foram 

transferidos para tubos com pérolas de vidro e triturados por 10 segundos no vórtex. Foi 

adicionada água de destilada estéril até atingir a turvação na escala 0,5 de Mc Farland (1,5 x 

108 UFC/mL). Posteriormente, foram feitas diluições até chegar a uma concentração de 

bactérias de aproximadamente 105 UFC/mL. A diluição final foi feita em caldo Mueller 

Hinton. 

 
 

3.3.4 Inoculação na placa de microtitulação 

 
 
Foram adicionados 100 µL da solução contendo a diluição bacteriana em Mueller 

Hinton, obtendo uma concentração final de 105 a 104 UFC/mL por poço. A placa foi selada 

com fita e incubada a 30ºC de 5 a 7 dias. Foi utilizada uma cepa por placa.  

 
Figura 3: Mapa da placa de microtitulação para teste de susceptibilidade a quinolonas 
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3.3.5 Leitura do teste 

 
 

A leitura foi realizada por turvação (Figura 4) e sem adição de revelador segundo as 

recomendações do NCCLS/ CLSI de 2003. Para validação do teste, foram utilizadas as cepas 

de Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e Escherichia coli (ATCC 25922) como controle de 

qualidade das drogas (Tabela 5), além de controles positivos de crescimento (suspensão 

bacteriana e meio), controles do meio de cultura e os controles da droga adicionada ao meio. 

Foi considerada como CMI aquela referente ao último poço sem turvação. O perfil de 

resistência para ciprofloxacino foi determinado segundo os pontos de cortes de CMI definidos 

pelo CLSI de 2003 para MCR (Tabela 6). Como as demais quinolonas não possuem pontos de 

corte para MCR segundo o CLSI, foram utilizadas as normas interpretativas do CLSI de 2005 

para outros organismos aeróbios (Tabela 7). 

 
 
Figura 4: Leitura da turvação do TSA para MCR 

 
 

Fonte: NCCLS/CLSI. M24-A. 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

1E. Crescimento controle (4+) 
3A. Poucas colônias contáveis; sem turbidez 
(também nos poços 5B, 2D) 
5C.  ± Poucas colônias contáveis; turbidez nas 
laterais (3E é ±) 
5D. 1+ Turvo 
5E. 2+ Turbidez bem definida e “crescimento 
uniforme” 
1B. 2+ Moderadas colônias contáveis; leve 
turbidez 
1D. 3+ Crescimento colonial denso  
4E. 3+ Crescimento colonial denso; turbidez 
1E. 4+ Crescimento confluente denso comparado 
com o controle (2A e 2E são 4+) 
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Tabela 5: Limites aceitáveis para as cepas de controle de qualidade usadas para monitorar a 
acurácia das concentrações mínimas inibitórias – CMI de organismos não Fastidiosos (usando 
meio Mueller-Hinton ajustado com cátions).  
 

Agentes 
antimicrobianos 

CMI (μg/ml) 
Staphylococcus aureus 

(ATCC 29213)  
Escherichia coli 
(ATCC 25922) 

Ácido Nalidíxico 
Ofloxacino 

Ciprofloxacino 
Levofloxacino 
Esparfloxacino 
Moxifloxacino 

- 
0,12-1 

0,12-0,5 
0,06-0,5 
0,03-0,12 
0,015-0,12 

1-4 
0,015-0,12 
0,004-0,015 
0,008-0,06 
0,004-0,015 
0,008-0,06 

 
Adaptado de: NCCLS/CLSI, 2005. 
 
 
Tabela 6: Critérios de interpretação da susceptibilidade à ciprofloxacina em MCR para teste 
de microdiluição.  
 

Agente CMI (µg/mL)  
Antimicrobiano Sensível  Intermediário  Resistente  

Ciprofloxacino ≤1 2  ≥4 
 
Adaptado de: NCCLS/CLSI, 2003. 
 
 
Tabela 7: Normas Interpretativas do Teste de CMI (μg/mL) para quinolonas em 
Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp. e Streptococcus pneumoniae. 
 

 
Agentes 

antimicrobianos 
 

Ácido nalidíxico 
Ofloxacino 

Ciprofloxacino 
Levofloxacino 
Esparfloxacino 
Moxifloxacino 

CMI (µg/mL) 
Enterobacteriaceae Staphylococcus spp. Streptococcus 

pneumoniae 
S 

≤ 16 
≤ 2 
≤ 1 
≤ 2 
- 

≤ 0,5 

I 
- 
4 
2 
4 
- 
1 

R 
≥ 32 
≥ 8 
≥ 4 
≥ 8 
- 

≥ 2 

S 
- 

≤ 1 
≤ 1 
≤ 1 
- 

≤ 0,5 

I 
- 
2 
2 
2 
- 
1 

R 
- 

≥ 4 
≥ 4 
≥ 4 
- 

≥ 2 

S 
- 

≤ 2 
- 

≤ 2 
≤ 0,5 
≤ 1 

I 
- 
4 
- 
4 
1 
2 

R 
- 

≥ 8 
- 

≥ 8 
≥ 2 
≥ 4 

 
S – sensível, I – intermediário, R – resistente. 
 
Adaptado de: NCCLS/CLSI, 2005. 
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3.4 SEQUENCIAMENTO DAS RDRQ DOS GENES gyrA E gyrB  
 
 

O sequenciamento das RDRQ de gyrA e gyrB foi realizado em 40 cepas CRM de M. 

massiliense, incluindo 38 do surto e as 2 de escarro. 

 
 
3.4.1 Extração de DNA 

 
 
Uma alça cheia do crescimento bacteriano em meio LJ com 7 dias de crescimento foi 

retirada e colocada em um criotubo contendo água destilada esterilizada e agitados por 10 

segundos em vórtex. Para a lise, foram transferidos 50 µL da suspensão para um microtubo de 

1,5 mL, fervidos por 10 a 15 minutos e logo em seguida resfriadas a -20°C em overnight. As 

suspensões foram descongeladas no momento de uso e centrifugadas brevemente. Foram 

utilizados 5 µL do sobrenadante para a PCR. 

 
 

3.4.2 Amplificação pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR). 
 
 

A amplificação do gene gyrA foi realizada segundo as condições descritas por 

Guillemin e colaboradores (1995), utilizando o par de iniciadores Pri9 (5’-CGCCGCG 

TGCTSATGCRATG-3’) e Pri8 (5’-YGGTGGRTCRTTRCCYGGCGA-3’) (Prodimol, Belo 

Horizonte, MG, Brasil). Para o gene gyrB, a amplifição foi realizada segundo Guillemin e 

colaboradores (1998), utilizando os iniciadores GyrbD (5’-CCGAYTGCC GTTCSACGGAT-

3’) e GyrbE (5’-CGGCCATCARCACGATCTTG-3’) (Prodimol, Belo Horizonte, MG, 

Brasil). As concentrações dos reagentes e as condições de amplificação dos dois genes estão 

presentes na Tabela 8 e no Quadro 5, respectivamente. A cada mix de reação, foram 

realizados controles positivos (cepa H37Rv de M. tuberculosis) e negativos (ausência de 

DNA).  
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Tabela 8: Concentrações dos reagentes utilizadas para a amplificação de gyrA e gyrB. 
 

Reagentes Concentração utilizada na PCR 
gyrA  gyrB 

Tampão Taq 
MgCl2 
dNTP  
Pri8  
Pri9  

GyrbD 
GyrbE 

Taq Platinum  
(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) 

1x 
1,5 mM 
250 µM  
0,4 µM 
0,4 µM 

- 
- 

1,2 U/µL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1x 
1,5 mM 
250 µM  

- 
- 

0,4 µM 
0,4 µM 

1,2 U/µL 

 
 
Quadro 5: Condições de amplificação dos genes gyrA e gyrB 

 
 

Etapas no 
termociclador 

gyrA gyrB 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 
(min) 

N° de 
ciclos 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(min) 

N° de 
ciclos 

Desnaturação 
inicial 

94 7 - 94 7 - 

Desnaturação 
Anelamento 

Extensão 

94 
56 
72 

1 
1 
1 

 
40 

94 
57 
72 

1 
1 
1 

 
40 

Extensão Final 72 10 - 72 10 - 
 
 
3.4.3 Análise dos fragmentos amplificados por eletroforese em gel de agarose 
 
 Os fragmentos gerados pela PCR de gyrA e gyrB foram submetidos a uma eletroforese 

em gel de agarose 1,5% (5V/cm), corados com brometo de etídio 0,5µg/mL de 10 a 15 

minutos e visualizados em um transluminador com luz ultravioleta. 

 
 
3.4.4 Purificação dos fragmentos de PCR 
 
 

Os amplicons foram purificados utilizando o illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel 

band purification kit (GE Healthcare, Waukesha, WI, EUA) segundo as recomendações do 

fabricante. 

 
 
 



24 
 

 
 

3.4.5 Reação de sequenciamento 
 

 
Foram sequenciadas as duas fitas de DNA de cada fragmento amplificado de gyrA e 

gyrB, utilizando os mesmos iniciadores utilizados para a PCR. Para cada reação, foram 

misturados 5,9 µL da solução de DNA purificado contendo aproximadamente 200ng com 1,6 

µL do iniciador a uma concentração de 2 µM, para obter uma concentração final de 3,2 

pmol/reação, gerando um volume final de 7,5 µL (tabela 9). A reação de sequenciamento foi 

realizada na plataforma PDTIS da Fiocruz, utilizando o ABI PRISM 3100 sequencer e o 

BigDye Terminator cycle sequencing kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).  

 
 
Tabela 9: Soluções pré-sequenciamento utilizadas para gyrA e gyrB 
 

 
Reagentes 

 

gyrA gyrB 
Solução 1:  

Volume (µL)  
Solução 2: 

Volume (µL)  
Solução 1: 

Volume (µL)  
Solução 2: 

Volume (µL)  
Primers (2 µM) 

Pri9 
Pri8 

GyrbD 
GyrbE 

 
Fragmento de 

PCR purificado 
gyrA  
gyrB 

 
1,6 
- 
- 
- 

 
 
 

5,9 
- 

 
- 

1,6 
- 
- 
 
 
 

5,9 
- 

 
- 
- 

1,6 
- 
 
 
 
- 

5,9 

 
- 
- 
- 

1,6 
 
 
 
- 

5,9 
 
Solução 1: utilizada para sequenciamento da fita senso. Solução 2: utilizada para 
sequenciamento da fita antisenso.  
 
 
3.4.6 Análise das sequências 
 
 

O programa BioEdit Sequence Alignment Editor© foi utilizado para o alinhamento, 

cálculo da matriz de similaridade e tradução das sequências obtidas, que também foram 

comparadas com aquelas depositadas no banco de dados do GenBank através do Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Para a construção 

da árvore filogenética, foi utilizado o programa MEGA4©. 

 

http://www.google.com.br/url?q=http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html&ei=zelsSrXdIJSENNfTrfkG&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&usg=AFQjCNHHrwNsbt4E_qnJEc0NiQ5fX1-7jw
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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4 RESULTADOS 

 
4.1 TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE A QUINOLONAS 
 
 
 Para o total de 54 de M. massiliense cepas analisadas, o ácido nalidíxico apresentou as 

maiores CMI e com valores altíssimos (>2048 µg/mL), dados semelhantes aos descritos na 

literatura para M. abscessus. Já o moxifloxacino apresentou as menores CMI (Tabela 10). 

Todas as cepas de M. massiliense do estado do Rio de Janeiro, incluindo as isoladas de 

escarro, e de outros estados foram resistentes às quinolonas de diferentes gerações (Tabela 

10).  

A concentração mínima inibitória de ciprofloxacina necessária para inibir o 

crescimento de 50% (CMI50) e 90% (CMI90) das cepas foi, respectivamente, de 16 e >32 

µg/mL (Tabela 10). As novas fluoroquinolonas, com a exceção de moxifloxacino, não 

apresentaram maior atividade contra essas cepas, visto que apresentaram valores superiores de 

CMI. 

O teste de susceptibilidade a quinolonas nas cepas de referência (Tabela 11) mostrou 

diferenças na susceptibilidade a essa classe de antimicrobianos nas principais espécies de 

MCR. As espécies M. chelonae (ATCC 35752), M. fortuitum (ATCC 6841), e M. smegmatis 

(ATCC 14468) apresentaram-se como as mais susceptíveis, com resistência apenas ao ácido 

nalidíxico e as cepas M. abscessus (ATCC 19977) e M. massiliense (CCUG 48898) como as 

mais resistentes.  
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Tabela 10: Análise dos valores de CMI para as cepas CRM e Fleury. 
 

Agente 
antimicrobiano 

CMI (µg/mL) 
Variação Moda CMI50

a CMI90
b %Rc 

Ácido nalidíxico - >2048 >2048 >2048 100 
Ofloxacino > 128 – 32 128 128 >128 100 

Ciprofloxacino >32 – 8 16 16 >32 100 
Levofloxacino >128 – 16 64 64 >128 100 
Esparfloxacino >128 – 32 128 128 >128 100 
Moxifloxacino 32 – 8 16 16 32 100 

 

aCMI50 – concentração mínima inibitória necessária para inibir 50% das cepas testadas. 
bCMI90 – concentração mínima inibitória necessária para inibir 90% das cepas testadas.  
c% R – porcentagem de cepas com perfil resistente à quinolona testada, segundo os critérios 
interpretativos do CLSI de 2003 para MCR e de 2005 para Enterobacteriaceae, 
Staphylococcus spp. e S. pneumoniae. 
 
  
Tabela 11: Valores de CMI para quinolonas encontrados para as cepas de referência 
 

Cepa 
referência 

CMI (µg/mL) e Perfila 

NAL OFX CIP LVX SPX MFX  b 

M. abscessus 
 (ATCC 19977) 

 

>2048 (R) 128 (R) 
 

16 (R) 
 

64 (R) 
 

128 (R) 
 

16 (R) 
 

M. chelonae  
(ATCC 14472) 

 

512 (R) 
 

16 (R)  
 

16 (R) 
 

16 (R) 
 

16 (R) 
 

1 (R) 
 

M. chelonae 
 (ATCC 35752) 

 

256 (R) 
 

1 (S) 0,5 (S) 
 

0,25 (S) 
 

1 (S) 
 

≤0,06 (S) 
 

M. fortuitum 
 (ATCC 6841) 

 

64 (R) 
 

0,25 (S) 
 

0,06 (S) 
 

0,12 (S) 
 

≤0,06 (S) 
 

≤0,12 (S) 
 

M. massiliense  
(CCUG 48898) 

 

>2048 (R) 
 

128 (R) 
 

16 (R) 
 

64 (R) 
 

>128 (R) 
 

16 (R) 
 

 M. smegmatis  
(ATCC 14468) 

 

512 (R) 
 

1 (S) 
 
 

0,5 (S) 
 
 

0,25 (S) 
 
 

≤0,06 (S) 
 
 

≤0,12 (S) 
 
 

 

aR – resistente, I – intemerdiário, S – sensível.  
bNAL – ácido nalidíxico, OFX – ofloxacino, CIP – ciprofloxacino, LVX – levofloxacino, 
SPX – esparfloxacino, MFX – moxifloxacino. 
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4.2 SEQUENCIAMENTO DAS RDRQ DE gyrA E gyrB 
 
 
 Os fragmentos amplificados de gyrA (216 pb) e gyrB (268 pb) estão apresentados, 

respectivamente nas Figuras 5 e  6. As sequências nucleotídicas dessas regiões em gyrA e 

gyrB variaram entre espécies de micobactérias, todavia, ela foi idêntica para as 40 cepas CRM 

de M. massiliense. Ao utilizar o Blast para comparar essas sequências com aquelas 

depositadas no GenBank, verificou-se que apresentaram 100% (gyrA) e 95% (gyrB) de 

similaridade com a cepa M. massiliense CCUG 48898 (códigos de acesso: GU131160.1 e 

AM421327.1). O alinhamento da sequência de nucleotídeos da RDRQ de gyrA e gyrB das 

cepas CRM de M. massiliense com as sequências de outras MCR e de M. tuberculosis H37Rv 

descritas por Guillemin e colaboradores (1998), está apresentado na Figura 7. 

  
 
Figura 5: Eletroforese em gel de agarose 1,5% mostrando os fragmentos amplificados de gyrA 

de cepas de M. massiliense (216 pb). 

 

 
 

Legenda: 1- CRM0001, 2- CRM0002, 3- CRM0019, 4- CRM0031, 5- CRM0034,                 
6- CRM0035, 7- CRM0037, 8- CRM 0039, 9- CRM0046, 10- CRM0052, 11- CRM0057,   
12- CRM0058, 13-CRM0060, 14- Controle positivo (H37Rv), 15 – Controle Negativo 
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Figura 6: Eletroforese em gel de agarose 1,5% mostrando os fragmentos amplificados de gyrB 

de cepas de M. massiliense (268 pb). 

 
Legenda: 1- CRM0001, 2- CRM0002, 3- CRM0019, 4- CRM0031, 5- CRM0034,                 
6- CRM0035, 7- CRM0037, 8- CRM 0039, 9- CRM0046, 10- CRM0052, 11- CRM0057,   
12- CRM0058, 13-CRM0060, 14- Controle positivo (H37Rv), 15 – Controle Negativo 
 
 

Nas RDRQ de gyrA e gyrB, as sequências das cepas CRM de M. massiliense 

apresentaram, respectivamente, 99,1 e 98,2% de similaridade com as de M. abscessus (tabela 

12). As árvores filogenéticas para essas regiões em M. tuberculosis, M. smegmatis, M. 

fortuitum, M. chelonae, M. abscessus e M. massiliense estão presentes na Figura 8. 

Utilizando o sistema numérico da DNA girase de E. coli, foi realizada a análise das 

sequências peptídicas, obtidas a partir da tradução da sequência nucleotídica, de RDRQ de 

gyrA (aminoácidos 67 a 106, que correspondem aos aminoácidos 74 a 113 no sistema 

numérico de M. tuberculosis) e gyrB (aminoácidos 426 a 464, correspondentes aos 

aminoácidos 495 a 533 no sistema numérico de M. tuberculosis). Para critério de comparação, 

a sequência peptídica encontrada para as cepas CRM de M. massiliense foi alinhada com a 

sequência de outras MCR, M. tuberculosis, E. coli, S. aureus e S. pneumoniae (Figura 9). As 

sequências peptídicas de M. massiliense, foram idênticas àquelas descritas para as outras 

espécies de micobactérias, com a exceção da presença do aminoácido Ala-83 na RDRQ de 

gyrA, que em M. fortuitum é representado por Ser-83. 
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Figura 7: Alinhamento das sequências de nucleotídeos, no sistema numérico de M. 
tuberculosis, das RDRQ de gyrA (A) e gyrB (B) de espécies de micobactérias e a sequência de 
M. tuberculosis H37Rv como referênciaa.   
 

 
 
aSequências nucleotídicas de M. tuberculosis, M. smegmatis, M. fortuitum, M. chelonae e M. 
abscessus descritas por Guillemin et al (1998) e confirmadas pelo BLAST. Os pontos e os 
asterísticos representam, respectivamente, os nucleotídeos idênticos e os códons 
correspondentes, sistema numérico de E. coli, aos aminoácidos 83 e 87 em gyrA e 426, 447 e 
464 em gyrB. 
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Tabela 12: Matriz de similaridade para as sequências das RDRQ de gyrA (azul) e gyrB 
(vermelho) em M. tuberculosis, M. smegmatis, M. fortuitum, M. chelonae, M. abscessus e M. 
massiliense.  
 

Espécie Similaridade (%) 
 1 2 3 4 5 6 

1. M. tuberculosis    100 85,4      84,6 90,8 86,3 91,6 
2. M. smegmatis  92,5   100      88 86,3 90,5     88,8 
3. M. fortuitum  89,1     90    100 92,3 96,5 96,5 
4. M. chelonae  90,8 86,6 84,1    100 92,3     92,3 
5. M. abscessus  90,8 89,1 87,5   89,1   100 98,2 
6. M. massiliense  91,6     90 88,3 90 99,1   100 

 
 
Figura 8: Árvore filogenética obtida pelo método neighbor-joining para as sequências das 
RDRQ de gyrA (A) e gyrB (B) em M. lepraea, M. tuberculosis, M. smegmatis, M. fortuitum, 
M. chelonae, M. abscessus e M. massiliense.  

 

 M. abscessus

 M. massiliense

 M. chelonae

 M. tuberculosis

 M. smegmatis

 M. fortuitum

 M. leprae

100

45

44

34

0.02  
 

 M. abscessus

 M. massiliense

 M. fortuitum

 M. chelonae

 M. smegmatis

 M. tuberculosis

 M. leprae

52

80

74

66

0.02  
 
a Baseada em sequência descrita por Guillemin et al. (1998). 
 
 
 

A 

B 
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Figura 9: Alinhamento da sequência peptídica, no sistema numérico de E. coli, das RDRQ de 
gyrA (A) e gyrB (B) de espécies de micobactérias e de E. coli, S. aureus e S. pneumoniaea.  

 

 
Legenda:  

A  Ala  Alanina  
C  Cys  Cisteína 
D  Asp   Ácido aspártico 
E  Glu Ácido glutâmico 
F Phe Fenilalanina 
G Gly Glicina 
H His Histidina 
I Ile Isoleucina 
K Lis Lisina 
M Met Metionina 

 
aAs sequências peptídicas das espécies de micobactérias, E. coli, S. aureus e S. pneumoniae 
foram descritas, respectivamente, por Guillemin et al. (1998), Yoshida et al. (1990 e 1991), 
Ito et al. (1994) e Pan et al. (1996). Os pontos representam os nucleotídeos idênticos à 
sequência peptídica de M. tuberculosis para as micobactérias e de E. coli para S. aureus e 
S.pneumoniae. 
 
 
 
 
 

N Asn  Asparagina 
P Pro  Prolina 
Q  Gln   Glutamina 
R Arg Arginina 
S Ser Serina 
T Thr Treonina 
V Val Valina 
W Trp Triptofano 
Y Tyr Tirosina 
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5 DISCUSSÃO 

  
 
 Durante as últimas décadas, as MCR ganharam uma enorme importância, tendo 

emergido como patógenos capazes de causar uma variedade de doenças desde localizadas a 

disseminadas. As MCR também são responsáveis por casos de surtos de infecções associadas 

à saúde (BROWN-ELLIOT & WALLACE JR., 2002).   

Infecções por MCR nas proporções alcançadas no Brasil recentemente não têm 

registros nacionais anteriores nem em outros países, sendo consideradas como uma 

emergência epidemiológica. Sua investigação vem sendo conduzida de modo articulada pela 

ANVISA e pelo Ministério da Saúde, com participação das vigilâncias epidemiológicas e 

sanitárias dos estados e dos municípios (ANVISA, 2008).  

Os profissionais de saúde devem estar cientes da presença de M. massiliense em 

infecções associadas a procedimentos médicos e da sua resistência ao GA 2% para que haja 

uma revisão dos protocolos de esterilização e desinfecção de materiais cirúrgicos. Assim, 

outros métodos devem ser utilizados para eliminar esse microrganismo e evitar a ocorrência 

de novos surtos (ANVISA, 2008; LORENA, DUARTE & PITOMBO, 2009).  

Diante do contexto das infecções por MCR no Brasil e principalmente da emergência 

da espécie M. massiliense, o conhecimento da susceptibilidade e dos mecanismos de 

resistência a antimicrobianos para essa nova espécie é fundamental para o tratamento de 

indivíduos que são acometidos por esse problema de saúde.  

Os recentes avanços na terapia antimicrobiana, incluindo as novas fluoroquinolonas, 

têm melhorado as opções terapêuticas e o prognóstico, especialmente por infecções pelo 

grupo M. fortuitum e por M. chelonae. No entanto, ainda há a necessidade do 

desenvolvimento de agentes antimicrobianos mais eficazes contra M. abscessus. Logo, o teste 

de susceptibilidade em MCR é essencial para a escolha da terapia antimicrobiana adequada e 
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para monitorar o desenvolvimento de resistência aos agentes, que pode ocorrer durante um 

tratamento prolongado (BROWN-ELLIOT & WALLACE JR., 2002).  

Para a espécie M. massiliense, o conhecimento sobre a susceptibilidade a quinolonas, 

está limitado ao ciprofloxacino, para qual essa espécie mostrou resistência de acordo com um 

estudo recente realizado por Duarte e colaboradores (2009). Há uma necessidade de que 

outras fluoroquinolonas, como levofloxacino, a esparfloxacino e a moxifloxacino, sejam 

testadas em M. massiliense para verificar uma possível utilização terapêutica. 

O alvo de ação conhecido das quinolonas em micobactérias é a DNA girase. Essa 

proteína possui regiões conservadas (RDRQ) nos seus genes codificadores, gyrA e gyrB, onde 

determinadas variações de aminoácidos implicam em resistência quinolonas. Diversos autores 

como Revel e colaboradores (1994) e Guillemin e colaboradores (1995 e 1998) já 

descreveram em publicações anteriores diferentes perfis de susceptibilidade a quinolonas em 

micobactérias, relacionados a variações de aminoácidos nessas regiões.  

A variação de aminoácidos mais comum entre as espécies de micobactérias é a Ser-

83→Ala na RDRQ de gyrA. Há uma hipótese de que, ao variar de serina para alanina, haja 

uma perda no radical hidroxila nessa posição causando uma incapacidade de formar pontes de 

hidrogênio e reduzindo a interação com a droga (GUILLEMIN, CAMBAU & JARLIER 

1995). 

Na RDRQ de gyrB, outros resíduos de aminoácidos (Arg-447 e Asn-464) também 

parecem estar envolvidos em uma menor susceptibilidade a quinolonas. Esses resíduos foram 

detectados em diversas espécies de micobactérias, mas em organismos mais sensíveis, como 

E. coli, são representados por Lis-447 e Ser-464. A arginina é maior e com mais cargas 

positivas que a lisina, e o asparagina é maior que a serina, logo isso poderia reduzir a 

interação da DNA girase com as quinolonas (GUILLEMIN, JARLIER & CAMBAU, 1998). 

Para um maior entendimento da resistência em M. massiliense a essa classe como um 

todo, foram realizados, nesse trabalho, testes de susceptibilidade a quinolonas de diversas 

gerações (ácido nalidíxico, ofloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, esparfloxacino e 

moxifloxacino). Além disso, foi feito o sequenciamento das RDRQ de gyrA e gyrB, para 

identificar possíveis variações de aminoácidos que expliquem os altos níveis de resistência 

observados. 

Através da análise dos resultados da CMI para quinolonas em cepas de M. massiliense 

do Rio de Janeiro e de outros estados, foi verificada uma resistência a altos níveis a todas as 

gerações. Mesmo as menores CMI encontradas classificariam as cepas como resistentes, 

segundo os critérios do CLSI de 2003 para MCR e 2005 para outros organismos aeróbios. 
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Isso demonstra que o uso de fluoroquinolonas para o tratamento de MCR resultaria em falha 

terapêutica.  

Os comitês americanos (Clinical and laboratory standards institute - CLSI) e europeu 

(European commitee on antimicrobial susceptibility testing - EUCAST), que tratam da 

susceptibilidade a agentes antimicrobianos, não apresentam pontos de corte para quinolonas 

em MCR, com a exceção do ciprofloxacino, segundo o CLSI. A fim de interpretar os 

resultados da CMI de outras quinolonas para MCR, a utilização dos critérios de interpretação 

para outros organismos foi a alternativa encontrada. Tais valores mostram-se semelhantes 

mesmo entre diferentes grupos de microrganismos, sugerindo que possa haver uma boa 

aplicabilidade desses critérios às MCR. 

O sequenciamento das RDRQ em 40 cepas CRM de M. massiliense, incluindo aquelas 

que não pertencem ao clone BRA100 (CRM 0270 e 0273), mostrou que todas foram iguais 

tanto para gyrA, quanto gyrB. Esse dado é de grande importância, pois demonstra que a 

mesmo em clones distintos a estabilidade das sequências nucleotídicas foi mantida.   

Foi verificado que essas regiões possuem 99,1% (gyrA) e 98,2% (gyrB) de 

similaridade em relação a espécie M. abscessus (ATCC 19977). Pela análise das árvores 

filogenéticas das RDRQ, foi possível demonstrar que essa sequência apresentou maior 

proximidade evolutiva com M. abscessus do que com outras espécies de MCR, confirmando 

dados da literatura de que há uma origem não muito distante entre essas duas espécies. 

Apesar da elevada similaridade das RDRQ de gyrA e gyrB entre M. massiliense e M. 

abscessus, essas sequências apresentaram maior variabilidade entre espécies de MCR como 

M. chelonae, M. fortuitum e M. smegmatis. Segundo Guillemin e colaboradores (1998) e 

Dauendorffer e colaboradores (2003), as RDRQ possuem sequências de nucleotídeos espécie-

específicas e podem ser utilizadas para distinguir espécies fenotipicamente e geneticamente 

próximas.  

Pela tradução das sequências nucleotídicas, foi observada, nas cepas de M. 

massiliense, a presença do resíduo Ala-83 na RDRQ de gyrA. Os resíduos Arg-447 e Asn-464 

também foram encontrados na RDRQ de gyrB. Além disso, ao comparar as RDRQ de gyrB 

em diferentes microrganismos, percebe-se os resíduos Arg-447 e Asn-464 estiveram 

igualmente presentes em S. aureus e S. pneumoniae, que por serem organismos Gram-

positivos, são naturalmente menos susceptíveis a quinolonas. 

Como as sequências peptídicas das RDRQ de gyrA e gyrB foram idênticas para todas 

as cepas de M. massiliense, as variações existentes na CMI podem ter ocorrido devido ao fato 

de algumas cepas terem sido incubadas durante 7 dias no TSA. A recomendação do CLSI 
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para a leitura do teste é de até 5 dias. O tempo de incubação deve influenciar na estabilidade 

das quinolonas, havendo possível degradação da droga, com perda de atividade. 

Visto que a presença de Ala-83 na RDRQ de gyrA já é esperada em micobactérias e 

nenhuma outra alteração foi observada, pode-se dizer que não foi encontrada nenhuma 

mutação em M. massiliense que explique os elevados níveis de resistência e suas variações. 

Outros mecanismos de resistência já descritos, como a baixa permeabilidade natural da parede 

celular das micobactérias, com uma possível participação de porinas (DANILCHANKA, 

PAVLENOK & MICHAEL, 2008), bombas de efluxo (LIU, TAKIFF & NAKAIDO, 1996), 

entre outros, provavelmente devem estar envolvidos.  

Nas cepas referência, o TSA mostrou que as espécies M. abscessus, M. chelonae, M. 

fortuitum, M. massiliense e M. smegmatis apresentaram diferentes perfis de susceptibilidade a 

quinolonas. As fluoroquinolonas levofloxacino, esparfloxacino e moxifloxacino 

apresentaram-se mais ativas contra micobactérias em geral, comparado a ciprofloxacino e 

ofloxacino. A cepa CCUG 48898 de M. massiliense apresentou resultados semelhantes às 

cepas CRM e Fleury. 

M. fortuitum (ATCC 6841) foi a cepa mais sensível, apresentando resistência apenas 

ao ácido nalidíxico, que possui espectro restrito a bactérias Gram-negativas, confirmando 

dados da literatura. Essa espécie possui Ser-83 na RDRQ de gyrA, enquanto que as espécies 

mais resistentes apresentaram a Ala-83.  

Interessantemente, as cepas ATCC 35752 e 14472 de M. chelonae apresentaram perfis 

bastante diferentes às fluoroquinolonas, sendo a primeira completamente sensível e a segunda 

sensível apenas à moxifloxacina. O sequenciamento RDRQ da cepa ATCC 14472 foi 

realizado por Dauendorffer e colaboradores (2003) e, pela tradução da sequência, havia a 

presença da Ala-83. Ainda não foi publicada nenhuma sequência da ATCC 35752, mas pelo 

seu perfil sensível a quinolonas é provável que haja a presença de Ser-83.  

 As cepas referência foram um bom parâmetro de comparação para verificar as 

diferentes susceptibilidades a quinolonas em micobactérias. Dados já publicados sobre o 

sequenciamento das RDRQ foram bastante úteis para o entendimento dos mecanismos de 

resistência a quinolonas em meio à limitação do estudo que foi a impossibilidade de realizá-lo 

para as cepas referência. 

  Esse estudo ainda está em continuidade com o objetivo de realizar testes de 

susceptibilidade a quinolonas e o sequenciamento das RDRQ de gyrA e gyrB das cepas do 

instituto Fleury e para outras cepas de referência de MCR. Além disso, outros mecanismos de 

resistência também serão pesquisados futuramente. 
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6 CONCLUSÃO 

  
 
 Os profissionais e as autoridades de saúde devem estar sempre atentos para a questão 

das infecções sobre MCR, especialmente por M. massiliense. É fundamental que haja um 

controle sobre a esterilização e desinfecção de artigos e instrumentais médicos e que novos 

protocolos sejam utilizados para evitar novos surtos de micobacterioses. 

 As cepas clínicas e padrão de MCR utilizadas no estudo apresentaram diferentes perfis 

de suscetibilidade às quinolonas. Essa classe mostrou-se ineficaz contra todas as cepas de M. 

massiliense pelos testes in vitro e seu uso empírico para o tratamento de infecções por essa 

espécie pode resultar em falha terapêutica importante. Logo, restam poucas alternativas de 

antimicrobianos a serem utilizados, visto que essa espécie apresenta resistência a diversas 

classes. 

  Nas RDRQ, os resíduos Ala-83 em gyrA e Arg-447 e Asn-464  em gyrB estão 

presentes em cepas M. massiliense, mesmo naquelas que não pertencem ao clone BRA100, 

assim como em outras espécies de micobactérias. No entanto, somente a presença desses 

resíduos não explica os altos níveis de resistência a quinolonas nessa espécie. Dessa forma, há 

a necessidade de pesquisar outros mecanismos para que haja um maior entendimento sobre a 

resistência a essa classe de antimicrobianos em micobactérias, especialmente as de 

crescimento rápido. 
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