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1. INTRODUÇÃO 

 

 Há muito tempo Staphylococcus aureus é reconhecido como um dos 

principais patógenos humanos, causando infecções da pele, de feridas, bacteremia, 

infecções do sistema nervoso central, dos tratos respiratório e urinário,  infecções 

associadas com dispositivos intravasculares e corpos estranhos (Crossley et al., 1997). 

Além disso, este microrganismo também é responsável por doenças associadas à 

produção de toxinas, como a síndrome do choque tóxico e intoxicações alimentares 

(Bannerman, 2003). 

 A maioria das cepas de S. aureus são patógenos oportunistas, que podem 

colonizar um indivíduo, sem a presença de sintomas, por períodos curtos ou longos, 

causando doença quando há algum comprometimento do sistema imunológico. 

Talvez nenhum outro patógeno humano possua tanta versatilidade de estratégias de 

patogenicidade, fatores de virulência e capacidade de sobrevivência e multiplicação 

em uma diversidade de ambientes. O imenso "repertório" genético dessa bactéria, 

para adaptação a mudanças e ambientes hostis, foi demonstrado pelo surgimento de 

cepas que manifestaram mecanismos de resistência a virtualmente todos os 

antimicrobianos logo após a introdução destas drogas na prática clínica (Oliveira et 

al., 2002b). 

Staphylococcus aureus foi a causa mais comum de infecções hospitalares 

relatada pelo sistema nacional de notificação voluntária de infecções hospitalares dos 

Estados Unidos (National Nosocomial Surveillance System) entre 1992 e 2004, sendo 

que em unidades de terapia intensiva a resistência de S. aureus a oxacilina aumentou 

11% em 2003 em relação ao período de cinco anos anteriores (NNIS, 2004). 
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Staphylococcus aureus também é agente de uma série de enfermidades comunitárias, 

tais como infecções cutâneas, osteomielite, artrite séptica, endocardite e meningite. 

Mais de 95% dos pacientes com infecções estafilocócicas, em todo o mundo, não 

respondem a tratamentos com antibióticos como penicilina e ampicilina (Rubin et al., 

1999). Na última década, ocorreu um aumento da proporção de infecções causadas 

por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA), tanto no ambiente 

hospitalar como em infecções comunitárias (Lowy, 1998; Bukharie et al., 2001; 

Chambers, 2001). 

Com o auxílio de técnicas moleculares, primariamente do método de 

eletroforese em campo pulsado (PFGE), foi verificada a existência de cinco clones de 

MRSA disseminados internacionalmente.  Esses cinco clones foram designados como 

ibérico, brasileiro, húngaro, Nova Iorque/japonês e pediátrico, de acordo com a área 

geográfica onde foram primariamente isolados e/ou indicando características 

epidemiológicas únicas. Considera-se que estes clones são responsáveis, em conjunto, 

pela maioria das infecções por MRSA no mundo (Oliveira et al, 2002b). 

O clone ibérico foi primeiramente relatado na Espanha em 1989 e 

posteriormente relatado em Portugal, Itália, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Suíça, 

França, República Tcheca, Polônia e Estados Unidos. O clone brasileiro foi relatado 

primeiramente no Brasil em 1992 (Teixeira et al., 1995) e posteriormente em 

Portugal, Argentina, Uruguai, Chile e República Tcheca. O clone húngaro está 

extensivamente disseminado em tal país e também foi relatado no Taiwan. O clone 

Nova Iorque/japonês foi identificado como dominante em hospitais metropolitanos 

em Nova Iorque, Nova Jersey, Pensilvânia e Connecticut e também em um hospital 

em Tóquio. O clone pediátrico foi inicialmente relatado em Portugal, em 1992, e 
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posteriormente na Polônia, Estados Unidos, Argentina e Colômbia (Oliveira et al., 

2001a). 

 A benzilpenicilina foi introduzida na prática clínica no início da década de 40 

e logo na década de 50 surgiram diversos relatos de cepas de S. aureus com elevados 

níveis de resistência a esta droga. Estas cepas foram inicialmente observadas no 

ambiente hospitalar e a seguir, na comunidade (Jessen et al., 1969). Atualmente, a 

maioria dos isolados de S. aureus que causam doença ou simplesmente colonizam 

indivíduos saudáveis é resistente à penicilina (Sa-Leão et al., 2001). 

 De modo similar ao que aconteceu com a resistência a benzilpenicilina, logo 

após a introdução da meticilina (uma penicilina semi-sintética resistente à ação das 

penicilinases) na prática clínica, na década de 60, também surgiram isolados 

resistentes a essa droga. Estes isolados de S. aureus resistentes a meticilina/oxacilina 

(MRSA/ORSA) logo se disseminaram em hospitais em várias partes do mundo 

(Oliveira et al, 2002).  

MRSA produz uma proteína ligadora de penicilina (PBP) específica, 

denominada PBP2a ou PBP2’, que possui afinidade reduzida aos antibióticos beta-

lactâmicos (Brown et al., 1980, Hartman & Tomasz, 1984, Utsui & Yokota, 1985). 

PBP2a é codificada pelo gene mecA, que é portado por um elemento genético móvel 

designado como cassete cromossômico estafilocócico (“staphylococcal cassette 

chromosome mec” - SCCmec) e está integrado ao cromossomo das cepas MRSA (Ito 

et al., 1999, Ito et al., 2001, Katayama et al., 2000, Kuroda et al., 2001).  

A PBP2a codificada pelo gene mecA substitui as funções essenciais das PBPs 

de alta afinidade, permitindo que a célula sobreviva em concentrações do antibiótico 

que em outras condições seriam letais. Os mesmos motivos de ligação a penicilina 
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encontrados nas PBPs de alta afinidade também estão presentes na PBP2a, mas a base 

estrutural precisa que justifica sua baixa afinidade aos β-lactâmicos ainda não está 

bem definida.  

A região promotora do mecA e seus genes reguladores possuem seqüências 

similares para a regiões análogas no gene da β-lactamase estafilocócica (Chambers, 

1997). Os genes mecI e mecR1 são elementos regulatórios, transcritos 

divergentemente, estando localizados imediatamente upstream ao promotor do gene 

mecA. O gene mecI  codifica uma proteína MecI,  que se liga ao DNA e reprime a 

transcrição do gene mecA. O gene mecR1 codifica uma proteína transdutora de sinal 

que na presença de β-lactâmicos leva a transcrição do gene mecA (Sharma et al., 

1998). 

SCCmec é uma ilha genômica que está inserida na porção final 3´ de uma 

região de fase aberta de leitura (ORF, open reading frame) de função desconhecida, 

denominada orfX, e que está localizada próxima à origem de replicação do S. aureus. 

Desde o descobrimento do primeiro elemento SCCmec (Ito et al., 1999), vários tipos 

de elementos SCCmec foram identificados por meio de seqüenciamento de 

nucleotídeos. O elemento SCCmec é composto por dois componentes genéticos 

essenciais, o complexo gene mec (composto pela IS431 e os genes mecA e seus 

reguladores, mecI e mecR1) e o complexo gene ccr, que codifica recombinases sítio-

específicas responsáveis pela mobilidade do SCCmec (Katayama et al, 2000). O resto 

do DNA presente no SCCmec é designado como região J (J significa sucata – 

junkyard em inglês), que contém vários genes ou pseudogenes que aparentemente não 

são utilizados pela célula bacteriana, exceto os genes que codificam resistência para 

antibióticos não beta-lactâmicos e metais pesados, alguns dos quais são derivados de 
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plasmídios ou de transposons (Ito et al., 2003). Cada tipo de SCCmec pode ser 

classificado em subtipos com base nesta região (Ito et al., 2004). 

São conhecidas quatro classes do complexo gene mec (A-D), que são 

classificadas de acordo com sua estrutura (Katayama et al., 2001): 

• Classe A, IS431-mecA-mecR1-mecI; 

• Classe B, IS431-mecA-∆mecR1-IS1272; 

• Classe C, IS431-mecA-∆mecR1-IS431; 

• Classe D, IS431-mecA-∆mecR1. 

 A segunda região essencial do elemento SCCmec, o complexo gene ccr - 

composto pelos genes ccrA, ccrB, ccrC e ORFs adjacentes – é classificado em cinco 

tipos (1-5). 

 Até o momento foram descritos cinco tipos de SCCmec. O tipo I (34kb) foi 

detectado na cepa NCTC 10442, o primeiro MRSA isolado em 1961 no Reino Unido, 

apresenta complexo gene mec classe B e complexo gene ccr tipo 1, a região J não 

apresenta gene de resistência a antimicrobianos. O tipo II (52kb) foi identificado em 

uma cepa de MRSA denominada N315, isolada no Japão em 1982, apresenta 

complexo gene mec classe A e complexo gene ccr tipo 2 e em sua região J apresenta 

uma cópia integrada do plasmídeo pUB110, que codifica resistência para tobramicina 

e bleomicina. O tipo III (66kb) foi identificado em uma cepa de MRSA denominada 

85/2082, isolada na Nova Zelândia em 1985, possui complexo gene mec classe A e 

complexo gene ccr tipo 3  e apresenta uma cópia integrada do plasmídeo pT181, 

transposon Tn554 e pseudo Tn554 (ΨTn554) que codificam resistência para 

tetraciclina, eritromicina e cádmio, respectivamente (Ito et al., 2001).  O tipo IV (20-

24kb) foi detectado inicialmente em cepas de MRSA associadas a infecções 
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comunitárias, isoladas nos Estados Unidos em 2000, possui complexo gene mec 

classe B e ccr tipo 2 (Ma et al., 2002). O tipo V, descrito recentemente, foi isolado de 

uma amostra de MRSA associada à infecção comunitária na Austrália, apresenta 

complexo gene mec classe C2 e ccr  tipo 5 (Ito et al., 2004). Tanto o SCCmec tipo IV 

como o tipo V não apresentam genes de resistência a antimicrobianos na região J (Ito 

et al., 2003; Ito el al, 2004). 

Os tipos I, II e III foram encontrados em cepas MRSA de origem hospitalar. 

Diferentemente dos tipos I a III, os isolados de MRSA apresentando SCCmec tipo IV 

são sensíveis às outras classes de antimicrobianos que não os beta-lactâmicos. O 

SCCmec tipo IV não possui nenhum outro determinante de resistência a 

antimicrobianos além do gene mecA, fato este consistente com a característica mais 

notável dos isolados comunitários de MRSA - a sensibilidade a diversos 

antimicrobianos não beta-lactâmicos.  

 

Mecanismos de resistência a outras classes de antimicrobianos em S. aureus 

 Os mecanismos de aquisição de resistência em S. aureus são classificados em 

duas categorias: mutação de gene cromossômico bacteriano e aquisição de gene de 

resistência de outros microrganismos por troca genética (conjugação, transdução ou 

transformação). No caso de resistência adquirida, genes exógenos de resistência a 

antimicrobianos são encontrados em elementos genéticos móveis (plasmídeos, 

seqüências de inserção e ilhas genômicas) (Ito et al., 2003). 
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Resistência aos glicopeptídeos 

 O primeiro relato de S. aureus apresentando resistência intermediária a 

vancomicina (“vancomycin intermediate S. aureus” - VISA) ocorreu em 1997, no 

Japão (Hiramatsu, 1997). Subseqüentemente, outros casos foram relatados em outros 

países (Ploy et al., 1998; Rotun et al., 1999; Smith et al., 1999), inclusive no Brasil 

(Oliveira et al., 2001). Os pacientes haviam recebido terapia com vancomicina pois os 

isolados eram MRSA (Lowy, 2003). Recentemente, houve dois relatos de infecções 

causadas por S. aureus resistentes a vancomicina (VRSA) (CDC, 2002a, 2002b).  

 Até o momento, foram identificadas duas formas de resistência a vancomicina 

em S. aureus. As cepas VISA apresentam concentração inibitória mínima de 8-16 

µg/mL e podem apresentar heterorresistência. Supõe-se que subpopulações resistentes 

são selecionadas após exposição ao antimicrobiano. Aparentemente, a diminuição da 

sensibilidade a vancomicina é devida a alterações na biossíntese do peptidoglicano.  

Essas cepas possuem a parede celular mais espessa e uma diminuição nas ligações 

cruzadas das camadas do peptidoglicano, o que leva a exposição de maior quantidade 

de resíduos de D-ala-D-ala. Como resultado, existem mais resíduos D-ala-D-ala para 

ligação a droga. A vancomicina ligada a estes resíduos atua impedindo que outras 

moléculas da droga alcancem a membrana citoplasmática e liguem-se a seus alvos. O 

mecanismo molecular para essas alterações na biossíntese do peptidoglicano ainda 

não é conhecido (Lowy, 2003). 

 A segunda forma de resistência a vancomicina resultou de transferência do 

operon vanA de Enterococcus faecalis por conjugação. Foi demonstrado que o 

plasmídeo onde está contido o gene vanA em E. faecalis codifica um feromônio que 

também é produzido por S. aureus, o que facilitaria sua transferência por conjugação. 
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Os isolados VRSA apresentaram CIM≥128µg/mL para vancomicina. A resistência 

nesses isolados é causada por alteração do peptídeo terminal, pois em presença da 

vancomicina ocorre ativação da transcrição do gene vanA e a bactéria passar a 

expressar em sua parede o peptídeo D-Ala-D-Lactato, impedindo que a vancomicina 

ligue-se ao sítio alvo (Lowy, 2003). 

 

Resistência aos macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas 

  Os macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas (MLS), embora sejam 

classes de antimicrobianos quimicamente distintas, atuam inibindo a síntese protéica 

das bactérias por ligação a subunidade 50S dos ribossomos. A metilação pós-

transcricional do componente 23s da subunidade 50S do RNA ribossômico (rRNA) 

confere resistência cruzada aos macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas do tipo 

B, também denominado fenótipo MLSB. Em estafilococos, essa resistência pode ser 

constitutiva ou induzida e deve-se a presença do gene erm  (erythromycin ribosome 

methylation), que codifica uma metilase (Sanchez et al., 1993). Quando a expressão 

do gene é constitutiva, as cepas mostram-se resistentes a todos antimicrobianos do 

grupo MLSB. Quando a resistência é induzida, as cepas mostram resistência apenas 

aos macrolídeos que contém 14 ou 15 átomos (Fluit et al., 2001). Nesses isolados, a 

resistência a clindamicina é expressa após indução com eritromicina. Outro 

mecanismo de resistência aos macrolídeos e estreptograminas pode ocorrer em S. 

aureus, devido a presença do gene msr, que codifica uma proteína que expulsa o 

antibiótico para fora da célula (Fluit et al., 2001). 
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Fluoroquinolonas 

 A resistência as fluoroquinolonas desenvolve-se como resultado de mutações 

espontâneas no alvo do antimicrobiano, a enzima topoisomerase IV ou DNA girase, 

ou por indução de uma bomba de efluxo de múltiplas drogas. Quando as quinolonas 

são utilizadas para tratar infecções causadas por outros patógenos bacterianos, 

indivíduos colonizados com S. aureus podem ser expostos a concentrações sub-

terapêuticas e, portanto, correm o risco de tornarem-se colonizados com mutantes 

resistentes. Estas cepas resistentes presentes na microbiota tornam-se reservatórios 

para futuras infecções (Lowy, 2003). 

 As quinolonas atuam na DNA girase, cuja função é auxiliar no 

superenrolamento do DNA, e na topoisomerase, que separa as fitas de DNA 

concatenadas. Modificações de aminoácidos em regiões críticas do complexo enzima-

DNA (região determinante de resistência a quinolona [QRDR]) reduzem a afinidade 

da quinolonas pelos seus dois alvos. A subunidade GrlA da topoisomerase IV e a 

subunidade GyrA na girase são os sítios mais comuns de mutações que conferem 

resistência. As mutações na topoisomerase IV são críticas, pois este é o alvo primário 

das quinolonas em estafilococos (Lowy, 2003).  

 Outro mecanismo de resistência em S. aureus é a indução de uma bomba de 

efluxo de múltiplas drogas, denominada NorA, que promove o efluxo ativo de 

diversos compostos orgânicos, inclusive fluoroquinolonas (Lowy, 2003; Tanaka et 

al., 2000). 
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Aminoglicosídeos 

 O principal mecanismo de resistência aos aminoglicosídeos observado em 

estafilococos é a produção de enzimas que inativam esses antimicrobianos, tais como 

aminoglicosídeo acetiltransferase (AAC), adeniltransferase ou nucleotideotransferase 

(AAD ou ANT, respectivamente) e fosfotransferase (APH). Uma vez modificados por 

essas enzimas em seus grupamentos amino (AAC) ou hidroxila (AAD/ANT e APH), 

os aminoglicosídeos perdem sua habilidade de ligação aos ribossomos e, portanto, 

deixam de inibir a síntese protéica (Fluit et al., 2001; Paulsen et al., 1997). 

 A resistência a gentamicina e resistência concomitante a tobramicina e 

canamicina é mediada por uma enzima bifuncional, com atividade de AAC e APH. 

Essa enzima é codificada pelo gene aacA-aphD, localizado no transposon Tn4001, 

que está amplamente distribuído em S. aureus. 

 A resistência à neomicina, canamicina, tobramicina e amicacina é mediada 

pela enzima ANT(4´)-I, codificada pelo gene ant(4´)-la (Archer et al., 1994). Este 

gene é carreado freqüentemente em plasmídeos pequenos, como o pUB110, que 

encontra-se integrado ao SCCmec tipo II (Ito et al., 2001). 

 

Sulfametoxazol-trimetoprima 

O mecanismo mais comum de resistência a trimetoprima é codificado pelo 

gene dfrA, carreado no Tn4003. Esse gene codifica uma DHFR do tipo S1, resistente 

a trimetoprima e parece ser responsável tanto pela resistência de alto nível, bem como 

pela resistência de baixo nível em S. aureus. 
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A resistência a múltiplos antibióticos apresentada pelos MRSA torna difícil o 

tratamento deste microrganismo no ambiente hospitalar. Além da resistência cruzada 

a todos os antibióticos beta-lactâmicos, os MRSA adquiriram resistência aos 

macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, rifampicina, cotrimoxazol e quinolonas 

(Hiramatsu et al., 1999), restando os glicopeptídeos como uma das poucas opções 

terapêuticas (Oliveira, 1998; Santos et al., 1999). 

No passado, a colonização e/ou infecção por MRSA era geralmente 

considerada restrita ao ambiente hospitalar. Entretanto, na última década MRSA 

emergiu na comunidade, causando infecções tais como infecções supurativas da pele 

e pneumonia necrotizante em pacientes jovens e previamente saudáveis (Zetola et al., 

2005). Os principais fatores de risco identificados para aquisição de MRSA fora do 

ambiente hospitalar incluem residência em casa de repouso, uso de drogas 

endovenosas, antibioticoterapia prévia e doenças de base tais como doenças 

cardiovasculares e pulmonares, diabetes mellitus, neoplasias e doenças crônicas de 

pele (Bukharie et al., 2001). Entretanto, relatos sugerem que as infecções 

comunitárias por MRSA em indivíduos saudáveis sem fatores predisponentes 

conhecidos vêm aumentando (Herold et al., 1998; Lindenmayer et al., 1998; Maguire 

et al., 1998; Nimmo et al., 2000; Stacey et al., 1998).  

Em contraste com as cepas MRSA hospitalares, as cepas MRSA adquiridas na 

comunidade são caracteristicamente sensíveis a diversos antimicrobianos (CDC, 

1999, Suggs et al., 1999), mas ainda não se sabe se estas cepas comunitárias são 

originárias de cepas hospitalares ou se evoluíram independentemente do ambiente 

hospitalar (Chambers, 2001). 
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Em um estudo realizado na Arábia Saudita por Bukharie et al. (2001) foi 

observado que a proporção de infecções comunitárias causadas por MRSA aumentou 

de 5% em 1998 para 33% no ano de 2000. Esses autores atribuem esta mudança na 

epidemiologia das cepas MRSA a dois prováveis mecanismos: o movimento das 

cepas MRSA hospitalares para a comunidade e o surgimento de cepas comunitárias 

resultando da transferência de material genético de microrganismos resistentes a 

meticilina para cepas de S. aureus sensíveis a meticilina (MSSA). 

O aumento na freqüência de infecções comunitárias por MRSA é preocupante, 

particularmente com respeito ao impacto sobre as estratégias de terapia 

antimicrobiana. Tal preocupação é especialmente verdadeira em uma época em que 

ocorre um aumento da resistência a vancomicina entre os microrganismos Gram- 

positivos, que está claramente relacionada ao amplo uso desse antibiótico. É 

necessário que estudos sejam realizados para caracterizar e monitorizar as infecções 

comunitárias causadas por MRSA e desenvolver estratégias que aprimorem o 

tratamento e o controle das infecções por esse microrganismo. 

No Brasil, apesar dos estudos descrevendo a disseminação de um clone 

predominante em diversos hospitais em diferentes regiões do país (Teixeira et al. 

1995; Oliveira et al. 1998, 2001c), ainda não existem dados quanto à prevalência de 

MRSA na comunidade e tampouco estudos descrevendo os tipos de SCCmec 

presentes em isolados de MRSA. O método de eletroforese em campo pulsado 

(PFGE) é utilizado em diversos estudos de epidemiologia molecular de MRSA, sendo 

utilizado como critério para a classificação inicial de isolados de MRSA em linhagens 

clonais. Este método é considerado o padrão-ouro na tipagem molecular de S. aureus, 

pois apresenta excelentes poder discriminatório, tipabilidade e reprodutibilidade. A 
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PFGE é capaz de detectar rearranjos e aquisição ou perda de determinantes genéticos, 

ou seja, eventos genéticos que ocorrem em períodos relativamente curtos de tempo 

(Oliveira et al., 2002b). 

 A tipagem molecular desses isolados poder-se-á tornar uma ferramenta 

essencial para uma melhor compreensão da epidemiologia desse microrganismo. 
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2. OBJETIVOS 

 
- Avaliar os perfis de sensibilidade a antimicrobianos de MRSA isolados de 

sangue, visando observar os perfis predominantes entre os isolados 

comunitários e hospitalares separadamente; 

- Identificar o tipo de SCCmec dos isolados de Staphylococcus aureus  

- Através da análise do perfil de DNA desses isolados verificar a existência de 

linhagens predominantes. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

De outubro de 2002 a setembro de 2003, na divisão de Microbiologia do 

Laboratório Central do Complexo Hospital das Clínicas, foi realizada triagem de 

todas as hemoculturas positivas para MRSA, tanto de pacientes hospitalizados como 

de pacientes ambulatoriais. Todos os isolados de MRSA provenientes de 

hemoculturas foram então enviados para o Laboratório de Investigação Médica 54 

(LIM 54), onde tais isolados foram submetidos à confirmação da resistência a 

oxacilina por meio do teste de triagem em ágar.  

Os isolados resistentes a oxacilina detectados pelo método de triagem em ágar 

foram submetidos à confirmação por detecção do gene mecA por PCR e também 

submetidos a confirmação da identificação da espécie por detecção do gene da 

coagulase (coa). Após confirmação da espécie e da resistência a oxacilina, esses 

isolados também foram submetidos ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos, 

tipagem do perfil de DNA por eletroforese em campo pulsado (PFGE) e tipagem do 

SCCmec. Simultaneamente, foram coletados os dados nos prontuários dos pacientes. 

 Dos prontuários dos pacientes foram obtidos os seguintes dados: 

a. Data da primeira hemocultura positiva para MRSA; 

b. Idade: definida em anos completos ou meses completos em menores 

de 1 ano ou dias completos em menores de 1 mês, na data da primeira 

hemocultura positiva para MRSA; 

c. Sexo: masculino ou feminino; 

d. Doença de base: relatada no prontuário pelo médico assistente; 
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e. Internação hospitalar nos últimos 12 meses: período e nome da 

instituição; 

f. Atendimento em outras instituições de assistência à saúde nos últimos 

12 meses: período, nome e tipo de instituição (lar de idosos, casa de 

repouso, hospital-dia, outros); 

g. Uso de antimicrobianos:  

i. Para infecções comunitárias: nome das drogas, período e 

via de administração, nos últimos 12 meses; 

ii. Para infecções hospitalares: nome das drogas, período, via 

de administração, durante a internação atual; 

h. Internação hospitalar atual: tempo desde a internação até a primeira 

hemocultura positiva; 

i. Data de internação no Hospital das Clínicas da FMUSP (se houver); 

j. No caso de infecção hospitalar, unidade de internação em que a 

infecção foi adquirida. Caso tenha ocorrido transferência de unidade, 

foi considerada a unidade prévia onde o paciente se encontrava em até 

48 horas antes da hemocultura positiva. 

k. Evolução: para alta hospitalar ou óbito (até quatro semanas do 

primeiro isolamento de MRSA na hemocultura). 

A partir dos dados obtidos dos prontuários dos pacientes, os isolados de 

MRSA foram classificados em quatro categorias de acordo com a origem de sua 

aquisição: hospitalares, comunitários, provavelmente hospitalares e associados a 

instituições extra-hospitalares de assistência à saúde.   
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 Os diagnósticos de infecção por MRSA foram definidos de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo CDC (Garner et al., 1988) e os isolados obtidos após 48h 

da internação hospitalar foram considerados de aquisição hospitalar. Os isolados de 

MRSA foram considerados comunitários quando as culturas foram positivas dentro 

de 48h após a admissão do paciente, exceto para aqueles pacientes que estiveram 

internados nos últimos 12 meses antes da admissão ou pacientes transferidos de 

outros hospitais ou casas de repouso ou instituições assistenciais (Bukharie et al., 

2001). Os isolados de pacientes que estiveram internados nos últimos 12 meses ou 

que foram atendidos por instituições de assistência à saúde extra-hospitalares nos 

últimos 12 meses, mas que não se enquadram na definição de infecção hospitalar 

descrita acima, foram classificados como provavelmente hospitalares ou associados a 

instituições extra-hospitalares de assistência à saúde, respectivamente.  

Foi estudada a primeira amostra isolada na hemocultura de cada paciente. 

Caso tenha ocorrido mais de um episódio de bacteremia em um mesmo paciente, as 

amostras isoladas dos demais episódios também foram estudadas quando houve 

negativação comprovada do episódio anterior e um intervalo mínimo de 21 dias entre 

o isolamento da primeira amostra do episódio anterior e a nova amostra. 

Os dados dos pacientes foram utilizados somente para a classificação dos 

isolados de MRSA. 

3.1. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos 

Os isolados de S. aureus foram submetidos ao teste de suscetibilidade aos 

antimicrobianos pela técnica de microdiluição em caldo, conforme descrito pelo 

National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Foram testados os 

seguintes antimicrobianos: penicilina, oxacilina, eritromicina, trimetoprima-
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sulfametoxazol, vancomicina, cloranfenicol, ciprofloxacina, gentamicina e 

tetraciclina.   

3.1.1. Protocolo para determinação da Concentração Mínima Inibitória 

 
3.1.1.1. Preparo da solução estoque do antimicrobiano 

 O antimicrobiano a ser testado continha em seu rótulo as seguintes 

informações: número do lote, prazo de validade e a potência expressa em UI/mg ou 

µg/mg. Calculou-se a quantidade necessária do antimicrobiano a ser utilizada, 

utilizando-se a seguinte fórmula:  

Peso (mg) = Volume (mL) X Concentração (µg/mL) 
Potência (µg/mg) 

 
3.1.1.2. Número de diluições 

As concentrações testadas abrangeram os cortes descritos nas tabelas do 

documento M100-S12 do NCCLS, de 256µg/mL a 0,25µg/mL. A solução inicial com 

concentração igual a 256µg/mL foi obtida a partir de uma solução estoque com 

concentração igual a 10.000µg/mL, utilizando-se o diluente adequado (NCCLS, 

M100-S12, 2002).  

3.1.1.3. Preparo das diluições na microplaca 

Foram adicionados 50µL de meio de cultura caldo Mueller-Hinton cátion 

ajustado (CMHCA) em todos os poços da placa, exceto na coluna 1. onde foram 

adicionados 100µL da diluição a 256µg/mL. Com auxílio de uma pipeta multicanal, 

realizou-se as diluições seriadas dos antimicrobianos pipetando-se 50µL dos poços da 

coluna 1 para os poços da coluna 2. Homogeneizou-se com a pipeta e em seguida 

pipetou-se 50µL do poço da coluna 2 para o poço da cluna 3. Este procedimento foi 

realizado até o poço da coluna 11, deixando este com volume final de 100µL, o qual 
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foi designado como controle de esterilidade. O poço da última coluna (12) foi 

utilizado como controle de crescimento bacteriano, ou seja, adicionou-se 50µL de 

meio de cultura MHCA e 50µL de suspensão bacteriana (diluída 1:100). Quando o 

antimicrobiano testado era oxacilina, foi adicionado 2% de cloreto de sódio ao 

CMHCA. 

3.1.1.4. Preparo da suspensão bacteriana 

 Preparou-se uma suspensão bacteriana na escala 0,5 de McFarland (1,8 x 108 

UFC/mL), concentração esta determinada por espectrofotometria. Diluiu-se esta 

suspensão 1:100 em MHCA (1,8 x 106UFC/mL).  

3.1.1.5. Inoculação da suspensão bacteriana 

 Foram adicionados 50µL desta suspensão diluída nos poços 1 a 10 e no poço 

12 de todas as colunas. Após o preparo das diluições, procedeu-se a inoculação nos 

poços dentro de 30 minutos. A concentração final da suspensão foi de 

aproximadamente 5 x 105 UFC/mL. Após semeadura, homogeneizou-se as placas e 

estas foram acondicionadas em um saco plástico estéril. Em seguida, as placas foram 

incubadas a 35oC por 16 a 20 horas, atmosfera ambiente (NCCLS, M100-S12, 2002). 

3.1.1.6. Leitura da concentração inibitória mínima (CIM) 

 A leitura das placas foi realizada com auxílio de uma luminária e de um 

espelho para leitura de microplacas. A CIM foi determinada de acordo com a 

observação de crescimento bacteriano nos poços. 

3.1.1.7. Interpretação dos resultados 

 Os critérios de interpretação das CIMs serão realizados de acordo com as 

normas padronizadas pelo NCCLS (2002) e podem ser vistas na tabela 1. 
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Tabela 1. Critérios de interpretação das concentrações inibitórias mínimas (CIM) dos 

antimicrobianos testados para Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Teste D 

Para os isolados que apresentaram sensibilidade a clindamicina e resistência a 

eritromicina foi realizado o teste D, conforme recomendado pelo NCCLS (M100-S15, 

2005) para detecção do fenótipo MLSB, em que a resistência a clindamicina é 

expressa apenas após indução com eritromicina (Fluit et al., 2001). Nos isolados em 

que se obteve teste D positivo, o resultado de sensibilidade a clindamicina foi alterado 

para resistente. Para o controle de qualidade do teste foi utitizada a cepa de 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 (que apresenta resultado negativo) e outra cepa 

de S. aureus da bacterioteca do Laboratório de Investigação Médica 54 (LIM54) que 

apresentava resultado positivo para o teste. 

3.1.3. Teste de triagem em ágar para detecção de resistência a oxacilina 

Os isolados também foram submetidos ao teste de triagem de resistência a 

oxacilina utilizando-se ágar Mueller-Hinton contendo 4% de cloreto de sódio e 

Agente 
Antimicrobiano 

 
 

Sensível

CIM (µg/mL)
 

Intermediário

 
 

Resistente 
Ciprofloxacina < 1 - > 4 

Clindamicina < 0,5 1 – 2 > 4 

Eritromicina < 0,5 1 – 4 > 8 

Gentamicina < 4 8 > 16 

Oxacilina < 2 - > 4 

Penicilina < 0,12 - > 0,25 

Trimetoprima -sulfametoxazol < 2/38 - > 4/76 

Vancomicina < 4 8 – 16 > 32 

Tetraciclina < 4 8 > 16 
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6µg/mL de oxacilina, (NCCLS, 2002), conforme descrito a seguir. Preparou-se ágar 

Mueller-Hinton adicionando 4% de cloreto de sódio e oxacilina, de maneira que a 

concentração do antimicrobiano no meio de cultura era de 6 µg/mL (NCCLS, 2002). 

Foi preparada uma suspensão bacteriana, a partir de uma placa com crescimento 

bacteriano de 18 a 24 horas, na escala 0,5 de McFarland. Utilizou-se, para uma 

comparação visual, uma escala de turvação padrão. A partir da suspensão preparada, 

com o auxilio de um Swab, foi feito um spot com 10 a 15 mm de diâmetro no meio 

de cultura (NCCLS, 2002). A seguir, a placa foi incubada por 24 horas, a 35oC 

(NCCSL, 2002). Havendo crescimento maior que uma colônia, a amostra foi 

considerada resistente (NCCLS, 2002). 

 As cepas de Staphylococcus aureus ATCC 29213 e NCTC 10442 foram 

utilizadas no controle de qualidade do teste descrito acima. 

  

3.2. Reação em cadeia da polimerase (PCR) para a detecção do gene 

mecA e gene da coagulase 

Os isolados resistentes a oxacilina detectados pelo método de triagem em ágar 

foram submetidos à confirmação por detecção do gene mecA por PCR.  

Para a detecção do gene mecA foi utilizado o kit NCL-SA-PS (Novo Castra, 

Reino Unido). Basicamente, o kit consiste de um conjunto de primers SA-1 (5’ CGG 

TAA CAT TGA TCG CAA CGT TCA 3’) e SA-2 (5’ CTT TGG AAC GAT GCC 

TAA TCT CAT 3’), SA-3 (5’ GTA GAT TGG GCA ATT ACA TTT TGG AGG 3’) 

e SA-4 (5’ CGC ATC AGC TTT GTT ATC CCA TGT A 3’) e um DNA molde para 

controle interno de reação. Os primers SA-1 e SA-2 amplificam uma região de 214bp 

do gene mecA, enquanto os primers SA-3  e SA-4 amplificam uma região conservada 

de 117bp do gene da coagulase, permitindo portanto a diferenciação simultânea entre 
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S. aureus (coagulase positiva) e estafilococos coagulase negativa. O DNA utilizado 

para controle interno de reação é adicionado à mistura de reação e co-amplifica com 

os primers SA-1 e SA-2, formando um produto de amplificação de 150bp. Esse 

controle interno auxilia na detecção de resultados falso negativos.  

3.2.1. Extração do DNA genômico 

Para a extração do DNA genômico foi utilizado o kit comercial “Genomic 

Prep Cells and Tissue DNA Isolation” (Amersham Pharmacia Biotech, Germany), 

conforme as instruções do fabricante.  

O DNA extraído foi quantificado espectrofotometricamente no equipamento 

GeneQuant RNA/DNA calculator (Amersham Pharmacia Biotech), empregando-se os 

comprimentos de onda de 260nm e 280 nm, e foi calculada a relação densidade óptica 

(D.O.) 260/280 (Sambrook et al., 1989) neste mesmo equipamento. 

3.2.2. Reação de amplificação 

Para a reação de amplificação, foi preparada uma mistura de reação contendo 

10mM Tris-HCl  (pH8,8), MgCl2, 50mM KCl, 0,1% de Triton X-100, 200µM de cada 

dNTP, 25pmol de cada primer e 1U de Taq DNA polimerase. Subseqüentemente, 

foram adicionados 1µL da amostra (aproximadamente 20ng) à 49µL da mistura de 

reação. A reação de amplificação foi realizada nos termocicladores GeneAmp PCR 

System 2400 (Perkin-Elmer) ou PTC200 (MJ Research), utilizando o seguinte 

programa: 1min 94oC, seguido por 15 ciclos de 30s a 94oC, 30s a 68oC e 30s a 72oC. 

Após, foram realizados mais 20 ciclos de 30s a 94oC, 30s a 60oC e 30s a 72oC . O 

programa terminou com uma extensão adicional de 2min a 72oC (Kearns et al., 1999). 

A seguir, os tubos foram mantidos a 4oC até o momento da eletroforese. Como 

controles positivo e negativo para a amplificação do fragmento de 214bp do gene 
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mecA foram utilizados os DNAs extraídos das cepas de S. aureus NCTC10442 e S. 

aureus ATCC29213, respectivamente. Como controles positivo e negativo para a 

amplificação do fragmento de 117bp do gene da coagulase foram utilizados os DNAs 

extraídos das cepas de S. aureus NCTC10442 e Staphylococcus epidermidis, 

respectivamente. Em todas as reações foi utilizada água destilada deionizada estéril 

como controle negativo. 

3.2.3. Eletroforese 

 Após a reação de amplificação, os produtos de PCR foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose a 3% em tampão Tris-Borato-EDTA 0,5X (90mM 

Tris, 90mM ácido bórico, 2mM EDTA [Amersham Pharmacia Biotech, USA]) 

(Sambrook et al., 1989), durante 2h a 110V. Como padrão de peso molecular foi 

utilizado um marcador de peso molecular de 100bp (Invitrogen). O DNA foi corado 

em solução aquosa de brometo de etídio 0,5µg/mL e posteriormente visualizado e 

fotografado sob transiluminação ultravioleta. 

 

3.3. Análise do polimorfismo do DNA por eletroforese em campo pulsado 

(PFGE) 

Além das amostras consecutivas de MRSA isoladas de sangue provenientes 

do divisão de Microbiologia do Laboratório Central do Complexo Hospital das 

Clínicas, também foram incluídas no estudo uma cepa de MRSA representante do 

clone endêmico brasileiro "A" (cepa CEB), fornecida pela Dra. Elsa Masae 

Mamizuka (Faculdade de Ciências farmacêuticas, Universidade de São Paulo) e sete 

cepas representantes de sete clones diferentes de MRSA de vários países (cepas N315 

e MR108 – Japão, cepa NCTC10442 – Reino Unido, cepa 85/2082 – Nova Zelândia, 
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cepas JSCS1968 e JSCS1978 – Estados Unidos) (Hiramatsu, 1995, Teixeira et al., 

1995, Cookson et al., 1996, Oliveira, 1998, Ma et al., 2002), cedidas pelo Dr. Keichii 

Hiramatsu (Departamento de Bacteriologia, Universidade de Juntendo, Japão). 

 
3.3.1. Extração do DNA genômico 

As cepas de Staphylococcus aureus foram semeadas em ágar-sangue de 

carneiro a 5% (AS) (OXOID, England) e incubadas a 37°C durante 24 horas. 

Posteriormente foram repicadas em caldo de soja-tripticaseína (TSB) (DIFCO, USA) 

e incubadas a 37°C por uma noite. Após esse período, as amostras foram 

centrifugadas a 3.345×g durante 10 minutos. O sedimento foi ressuspenso em 1mL de 

solução salina estéril e transferido para um tubo de microcentrífuga previamente 

pesado. Essa suspensão foi centrifugada a 23.100×g durante 15 minutos e o 

sobrenadante foi descartado. A seguir, o sedimento foi ressuspenso com 1mL de 

solução salina estéril, centrifugado a 23.100×g durante 15 minutos e o sobrenadante 

descartado. Esse procedimento foi repetido três vezes. O sedimento foi então pesado e 

re-suspenso em EDTA 50mM pH8,0, para uma concentração final de 100µg de massa 

bacteriana por µL. Desta suspensão, 15µL foram transferidos para um tubo de micro-

centrífuga contendo 215µL de tampão EC (anexo I), adicionado de 250µL de agarose 

de baixo ponto de fusão a 2% (Sigma, USA) e 20µL de solução de lisostafina 

(100µg/mL) (Sigma, USA) (anexo I). Esta suspensão foi transferida para os moldes, 

onde permaneceu por 30 minutos a 4°C para que os blocos solidificassem. Após esta 

etapa, os blocos foram transferidos para uma placa de cultura de células de 24 

orifícios, contendo 2mL de tampão EC em cada orifício e incubadas a 37°C por um 

período de cinco horas, sob agitação suave. Após a incubação, os blocos foram 

lavados com 2,5mL de tampão CHEF TE (anexo I), e a seguir incubados com 2mL de 
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tampão ES (anexo I)  adicionado de 100µL de solução de proteinase K (20mg/mL) 

(GibcoBRL, Life Technologies, USA) (anexo I), por uma noite à temperatura de 

50°C. Os blocos foram então lavados com 2,5mL de tampão CHEF TE (4 lavagens 

com incubações de 1 hora cada) e armazenados nesta solução até serem submetidos à 

digestão enzimática e eletroforese (Pfaller, 1993). 

3.3.2. Digestão enzimática 

A digestão do DNA cromossômico foi realizada com a enzima de restrição 

SmaI (CCC↓GGG) (Amersham Pharmacia Biotech, USA), que reconhece e cliva 

seqüências de nucleotídeos que aparecem poucas vezes ao longo do DNA de 

Staphylococcus aureus (12 a 20 sítios de restrição) (Prevost et al., 1992; Struelens et 

al., 1992). Para o tratamento com enzimas de restrição, um bloco de agarose de cada 

amostra foi transferido para uma placa de cultura de células de 96 orifícios contendo 

300µL de tampão DNS (anexo I). A seguir, o tampão DNS foi retirado e novamente 

foram adicionados 300µL de tampão DNS, o bloco foi incubado a temperatura 

ambiente durante 1 hora. Este processo foi repetido quatro vezes. Após este período, 

o tampão DNS foi substituído por 200µL de tampão da enzima de restrição e o bloco 

incubado a temperatura ambiente por 2 horas. Em seguida o tampão foi descartado e 

então foram adicionados 200µL de tampão da enzima e 40U da enzima SmaI e os 

blocos, então, foram incubados por 2 horas a 4°C e a seguir por 15 horas a 30°C 

(Pfaller, 1993) 

3.3.3. Eletroforese 

A eletroforese em campo pulsado foi realizada em gel de agarose a 1%  

(Sigma, USA) em TBE 0,5× (90mM Tris, 90mM ácido bórico, 2mM EDTA 

[Amersham Pharmacia Biotech, USA]) (Sambrook et al., 1989), no equipamento 
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CHEF DRII System (BIO-RAD, USA) com intervalos de tempo de pulso de 1 a 30 

segundos por 24 horas, ângulo de 120°, temperatura de 14°C e voltagem de 6,0 

volts/cm (Pfaller, 1993). 

 Após, os géis foram corados com solução aquosa contendo 0,5µg/mL de 

brometo de etídio (Sigma, USA) e fotografados sob transiluminação com luz 

ultravioleta. Foi utilizado como padrão de peso molecular Lambda DNA ladder PFG 

(New England Biolabs, Inc., USA), com extensão das bandas de 48,5Kb até 1,0Mb 

(Pfaller, 1993). 

 

3.4. Determinação do tipo de SCCmec 

A determinação do tipo de SCCmec foi realizada utilizando-se o método de 

PCR multiplex, conforme protocolo de Oliveira & de Lencastre (2002), descrito a 

seguir. Foram utilizados 8 loci (A-H) (tabela 2), selecionados com base nas 

seqüências do elemento mec descritas previamente (Ito et al., 1999, 2001; Oliveira et 

al., 2001). O locus A está localizado downstream ao gene pls e é específico para o 

SCCmec tipo I; o locus B é um fragmento interno do operon kdp, que é específico 

para o SCCmec tipo II; o locus C é um fragmento interno do gene mecI presente nos 

SCCmec tipos II e III; o locus D é um fragmento interno da região dcs, presente nos 

SCCmec tipos I, II e IV; o locus E está localizado na região entre o plasmídeo pI258 e 

o transposon Tn554, sendo específico para o SCCmec tipo III; o locus F, também 

específico para o SCCmec tipo III, está localizado entre o Tn554 e a junção 

cromossômica direita (orfX). Os loci G e H foram incluídos para distinguir as 

variantes estruturais IA e IIIA, respectivamente. O locus G corresponde a junção 

esquerda entre a seqüência de inserção IS431 e o plasmídeo pUB110, permite 
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diferenciar a variante estrutural IA devido a presença de um fragmento de 381bp (que 

corresponde a inserção do pUB110), presente nessa variante e ausente no SCCmec 

tipo I. O locus H corresponde a junção esquerda entre a seqüência de inserção IS431 e 

o plasmídeo pT181, permite diferenciar o SCCmec tipo III do IIIA devido a ausência 

do fragmento de 303bp no SCCmec tipo IIIA. Outra variante estrutural, SCCmec tipo 

IIIB, também pode ser discriminada devido a ausência de amplificação de fragmentos 

de DNA com os primers correspondentes aos loci E, F e H. A figura 1 ilustra os 

padrões característicos de cada tipo de SCCmec determinados por esta técnica. 

3.4.1. Extração do DNA genômico 

O DNA genômico foi extraído e quantificado conforme descrito no item 3.2.1. 

3.4.2. Reação de amplificação 

Para a reação de amplificação foi utilizada a seguinte mistura de reação: 

tampão de reação da Taq 1x, 200mM de cada dNTP, 400nM dos primers CIF2 F2, 

CIF2 R2, MECI P2, MECI P3, RIF5 F10, RIF5 F13, pUB110 R1 e pT181, 800nM 

dos primers DCS F2, DCS R2, MECA P4, MECA P7 e IS431 P4, 200nM dos 

primers KDP F1, KDP R1, RIF4 F3  e RIF4 R9, 1,25U de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen) e aproximadamente 20ng do DNA molde. A reação de amplificação foi 

realizada nos termocicladores GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer) ou 

PTC200 (MJ Research), utilizando o seguinte programa: 4 min a 94°C, seguido por 

30 ciclos de 30s a 94oC, 30s a 53oC e 1min a 72oC. O programa terminou com uma 

extensão adicional de 4min a 72oC. Após, os tubos foram mantidos a 4oC até o 

momento da eletroforese (Oliveira & de Lencastre, 2002).  

Como controles positivos para os diferentes tipos de SCCmec foram utilizadas 

as seguintes cepas de MRSA: NCTC 10442 (SCCmec tipo I), N315 (SCCmec tipo II),  
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85/2082 (SCCmec tipo III) (comunicação pessoal da Dra. Teruyo Ito, Universidade de 

Juntendo, Japão) e JSC 1968 (SCCmec tipo IV) (Ma et al., 2002). Como controle 

negativo foi utilizada água destilada deionizada estéril. 

3.4.3. Eletroforese 

 Após a reação de amplificação, os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 2% em tampão Tris-Borato-EDTA (TBE) 0,5X por 

1h a 110V. Como padrão de peso molecular foi utilizado um marcador de peso 

molecular de 100bp (Invitrogen). O DNA foi corado em solução aquosa de brometo 

de etídio 0,5µg/mL e posteriormente visualizado e fotografado sob transiluminação 

ultravioleta. 
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Tabela 2 – Seqüência dos primers utilizados para reação em cadeia da polimerase 

(PCR) multiplex para determinação dos tipos de SCCmeca 

Locus Primer 
Seqüência de oligonucleotídeos 

(5´-3´) 
Localização 

Tamanho do 

amplicon 

A 
CIF2 F2 

CIF2 R2 

TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG 

ATTTACCACAAGGACTACCAGC 

18398–18419 

18892–18871 
495 

B 
KDP F1 

KDP R1 

AATCATCTGCCATTGGTGATGC 

CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG

10445–10467 

10728–10707 
284 

C 
MECI P2 

MECI P3 

ATCAAGACTTGCATTCAGGC 

GCGGTTTCAATTCACTTGTC 

42428–42447 

42636–42617 
209 

D 
DCS F2 

DCS R1 

CATCCTATGATAGCTTGGTC 

CTAAATCATAGCCATGACCG 

38011–37992 

37670–37689 
342 

E 
RIF4 F3 

RIF4 R9 

GTGATTGTTCGAGATATGTGG 

CGCTTTATCTGTATCTATCGC 

45587–45607 

45829–45809 
243 

F 
RIF5 F10 

RIF5 R13 

TTCTTAAGTACACGCTGAATCG 

GTCACAGTAATTCCATCAATGC 

59573–59594 

59986–59965 
414 

G 
IS431 P4 

pUB110 R1 

CAGGTCTCTTCAGATCTACG 

GAGCCATAAACACCAATAGCC 

49963–49982 

50343–50323 
381 

H 
IS431 P4 

pT181 R1 

CAGGTCTCTTCAGATCTACG 

GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC 

29654–29673 

29976–29956 
303 

mecA 
MECA P4 

MECA P7 

TCCAGATTACAACTTCACCAGG 

CCACTTCATATCTTGTAACG 

1190–1211 

1351–1332 
162 

a Oliveira e Lencastre, 2002. 
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Figura 1. Padrões obtidos por PCR multiplex para detecção do tipo de SCCmec. 
PM: marcador de peso molecular de 100bp (Invitrogen, USA); canaleta I: cepa 
NCTC10442, perfil obtido para o SCCmec tipo I, devido a amplificação de 
fragmentos de DNA com os primers para os loci A, D e mecA; canaleta II: cepa 
N315, perfil obtido para o SCCmec tipo II, devido a amplificação de fragmentos de 
DNA com os primers para os loci B, C, D, G e mecA; canaleta III: cepa 85/2082,  
perfil obtido para o SCCmec tipo II, devido a amplificação de fragmentos de DNA 
com os primers para os loci C, E, F, H e mecA, canaletas IV: cepas JSCS 1968 e 
JSCS 1978, perfil obtido para o SCCmec tipo IV, devido a amplificação de 
fragmentos de DNA com os primers para os loci D e mecA; ctrl neg: controle 
negativo (água destilada deionizada estéril). 
 
 

3.5. Análise dos Resultados 

Para os dados obtidos a partir dos prontuários dos pacientes, os resultados 

foram expressos em médias, desvio-padrões e intervalos. 

Para as diferentes categorias de isolados de MRSA, foi avaliado se existiram 

padrões de sensibilidade a antimicrobianos característicos, linhagens predominantes e 

tipos de SCCmec.  

Os perfis de DNA gerados por PFGE foram inicialmente analisados 

visualmente e agrupados. A diferença de uma banda definiu um perfil em relação ao 

outro. Com auxílio dos programas “GelWorks 1D Advanced-UVP, versão 4.01”, foi 
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realizado o cálculo de peso molecular das bandas. A construção do dendrograma, para 

verificação da relação genética entre as cepas, foi realizada com auxílio do programa 

NTSYSpc 2.0 (Exeter Software, USA), usando-se o coeficiente de similaridade de 

Dice (Dice, 1945) e análise de clusters UPGMA (Unweighted Pair Group Method 

using Arithmetic Average) (Sneath & Sokal, 1973). Para a análise de clusters foram 

utilizados critérios de interpretação modificados de van der Braak (2000). Um cluster 

foi definido como um conjunto de perfis (n≥2) apresentando mais de 80% ou mais de 

similaridade entre si. Cada cluster ou “perfil não relacionado” foi designado com uma 

letra, os perfis agrupados foram designados com a letra correspondente ao cluster e 

um número. 
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4. RESULTADOS 

 

Durante 12 meses no Hospital das Clínicas, período que foi de outubro de 

2002 a setembro de 2003, entre pacientes internados e atendidos no ambulatório, 208 

tiveram infecção de corrente sanguínea provocada por MRSA, confirmada 

laboratorialmente através de hemocultura.  Desses 208 pacientes, cinco foram 

excluídos do estudo, pois não foi possível determinar o diagnóstico e origem de 

infecção devido a insuficiência de dados clínicos nos prontuários. Dos 203 pacientes 

incluídos no estudo, um paciente teve um episódio de infecção com duas cepas de 

MRSA e 18 tiveram mais de um episódio de infecção, totalizando 223 amostras de 

MRSA que foram estudadas.  

 As características destes pacientes estão apresentadas na tabela 3. Quanto à 

mortalidade, 86 (42%) pacientes evoluíram para óbito em até quatro semanas após o 

isolamento de MRSA na hemocultura e 111 (54%) evoluíram para óbito até o final da 

internação. 
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Tabela 3. Características dos pacientes de quem foram isolados Staphylococcus 
aureus resistentes a oxacilina provenientes de hemoculturas (Hospital das Clínicas da 
FM-USP de outubro de 2002 a setembro de 2003) 

 

Variável (n) Casos n (%) Média (DP) Intervalo 

Sexo masculino 
(n=203) 

 115 (57%)   

Idade em anos 
(n=203) 

  48 (26) 0,008-95 

Instituto do HC-
FMUSP 

Central 136 (67%)   

(n=203) Coração 45(22%)   
 Criança 19 (9%)   
 Ortopedia 3 (2%)   

Origem da 
infecção 

Hospitalar 181 (89%)   

(n=203) Comunitária 2 (1%)   

 Provavelmente 
hospitalar 

13 (6%)   

 
Associada a 
instituição 
extra-hospitalar

7 (4%)   

Diagnóstico de 
infecção (n=203) 

Endocardite 6 (3%)   

 
Infecção de 
pele e/ou partes 
moles 

15 (7%)   

 IPCS 122 (60%)   
 ISC 24 (12%)   
 ITU 2 (1%)   
 Outras 6 (3%)   
 Pneumonia 28 (14%)   

Uso prévio de 
antimicrobianos 
(n=194) 

 176 (91%)   

Dias prévios de 
internação à 
hemocultura 
positiva* 

  30 (44) -1-416 

HC-FMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo; IPCS: infecção primária de corrente sangüínea; ISC: infecção de sítio 
cirúrgico; ITU: infecção do trato urinário; * somente para os 181 casos de infecção 
hospitalar; DP: desvio-padrão. 
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4.1. Teste de Resistência a Oxacilina 

No teste de triagem utilizado na detecção de resistência a oxacilina, as 223 

(100%) amostras foram consideradas resistentes a este antimicrobiano.  

4.2. Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos 

Foram determinadas as CIMs dos antimicrobianos testados (ciprofloxacina, 

clindamicina, eritromicina, gentamicina, oxacilina, penicilina, sulfametoxazol-

trimetoprima, vancomicina e tetraciclina) para as 223 amostras (100%). A maior parte 

dos isolados apresentou valores elevados de CIMs para todos os antimicrobianos, 

exceto vancomicina. Para esta droga a maior CIM encontrada foi 2 µg/mL (tabela 4).  

Tabela 4. Resultados de concentração inibitória mínima de 223 amostras de S. 
aureus isolados de hemocultura (Hospital das Clínicas da FM-USP de outubro de 
2002 a setembro de 2003) 

 

Todas as amostras foram resistentes a oxacilina e penicilina, 3% apresentaram 

sensibilidade intermediária a eritromicina e apenas 5% foram sensíveis a este 

antimicrobiano. A proporção de resistência aos outros antimicrobianos (exceto 

vancomicina) foi elevada, como pode ser observado na tabela 5. 

Agente 
Antimicrobiano 

CIMmínimo  
(µg/mL) 
 

CIMmáximo 

 (µg/mL) 
CIM50 

 (µg/mL) 
 

CIM90  
(µg/mL)
 

Ciprofloxacina < 0,25 > 256 16 128 

Clindamicina < 0,25 > 256 > 256 > 256 

Eritromicina < 0,25 > 256 > 256 > 256 

Gentamicina < 0,25 > 256 128 > 256 

Oxacilina 4 > 256 > 256 > 256 

Penicilina 0,5 > 256 64 128 

Trimetoprima-sulfametoxazol < 0,25/4,75 >256/4.864 32/608 64/1.216

Vancomicina < 0,25 2 0,5 0,5 

Tetraciclina < 0,25 128 32 128 
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Entre as 223 amostras, foram encontradas 154 (69%) que apresentaram 

múltipla resistência aos antimicrobianos testados, sendo sensíveis somente a 

vancomicina. Trinta e três isolados (15%) foram sensíveis a quatro ou mais 

antimicrobianos, das quais nove (4%), foram sensíveis a ciprofloxacina, eritromicina, 

gentamicina, sulfametoxazol-trimetoprima, vancomicina e tetraciclina, ou seja, todos 

os antimicrobianos testados exceto penicilina e oxacilina. 

Tabela 5. Dados de sensibilidade a antimicrobianos de 223 amostras de S. 
aureus isolados de hemocultura (Hospital das Clínicas da FM-USP de outubro de 
2002 a setembro de 2003) 

  

4.3. Teste D 

 De 13 amostras de MRSA que apresentaram resistência a eritromicina e 

sensibilidade a clindamicina pelo método de microdiluição em caldo, quatro (31%) 

apresentaram achatamento do halo do disco de clindamicina, ou seja, apresentaram 

Agente 
Antimicrobiano 

Amostras 
sensíveis 

N (%) 
 

Amostras de 
sensibilidade 
intermediária 

N (%) 
 

Amostras 
resistentes 

N (%) 
 

Número de 
amostras 
testadas 

 

Ciprofloxacina 38 (17%) 0 185 (83%) 223 

Clindamicina 31 (14%) 1 (<1%) 191 (86%) 223 

Eritromicina 12 (5%) 7(3%) 204 (92%) 223 

Gentamicina 30 (13%) 7 (3%) 186 (84%) 223 

Oxacilina 0 0 223 (100%) 223 

Penicilina 0 0 223 (100%) 223 

Sulfametoxazol-

trimetoprima 

39 (17%) 0 184 (83%) 223 

Vancomicina 223 (100%) 0 0 223 

Tetraciclina 55 (25%) 0 168 (75%) 223 
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teste D positivo. O resultado de sensibilidade a clindamicina, apresentado na tabela 5, 

foi alterado para resistente. 

4.4. Detecção do gene mecA e gene da coagulase 

Para detecção do gene mecA e, simultaneamente, do gene coagulase (coa), foi 

realizado PCR multiplex em 223 (100%) amostras de MRSA. Ambos genes foram 

detectados nos 223 isolados de MRSA. Na figura 2 ilustra esses resultados. 

 

 
 
Figura 2. Reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex para detecção dos 
genes mecA e coa de amostras de S. aureus isolados de hemocultura (Hospital 
das Clínicas da FM-USP de outubro de 2002 a setembro de 2003). Canaleta 1: 
marcador de peso molecular de 100-bp (Invitrogen); canaletas 2-16: diferentes 
amostras de S. aureus resistente a meticilina; canaleta 17: S. aureus NCTC 10442 
(portador do gene mecA); canaleta 18: S. aureus ATCC 29213 (não portador do gene 
mecA); canaleta 19: controle positivo fornecido pelo kit, canaleta 20: controle 
negativo (água destilada deionizada estéril). Banda de 214bp corresponde à 
amplificação do fragmento do gene mecA; banda de 117bp corresponde à 
amplificação do fragmento do gene da coagulase; banda de 150bp corresponde à co-
amplificação do DNA controle interno de reação com os primers SA-1 e SA-2. 
 

 

   1    2     3     4     5     6     7    8     9     10   11  12   13   14   15   16  17   18   19   20 

214bp 
150bp 
117bp 
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4.5. Determinação do tipo de SCCmec 

Os resultados da tipagem das 223 amostras demonstraram que 185 (83%) 

possuíam SCCmec tipo IIIA, duas apresentaram SCCmec tipo IIIB, 30 (13%) 

apresentaram SCCmec IV e seis apresentaram SCCmec tipo IV variante. Na figura 3 

podem ser observados os perfis SCCmec apresentados por algumas amostras de 

MRSA. 

 

 
 

Figura 3 – Reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex pata determinação 
do tipo de SCCmec em amostras de S. aureus isoladas de hemocultura Hospital 
das Clínicas da FM-USP de outubro de 2002 a setembro de 2003)- canaletas 1 e 
14: marcador de peso molecular (1kb DNA ladder, Invitrogen); canaletas 2 e 3: 
isolados apresentando SCCmec tipo IIIA, canaletas 4 e 5: isolados apresentando 
SCCmec tipo IIIB, canaletas 6 e 7: isolados apresentando SCCmec tipo IV; canaleta 8: 
isolado apresentando SCCmec tipo IV variante; canaleta 9: cepa NCTC 10442 (tipo 
I); canaleta 10: cepa N315 (tipo II); canaleta 11: cepa 85/2082 (tipo III), canaleta 12: 
cepa JSCS 1968 (tipo IV) e canaleta 13: controle negativo (água destilada deionizada 
estéril). 

 
 

4.6. Análise do polimorfismo do DNA por eletroforese em campo pulsado 

(PFGE) 

A análise do DNA cromossômico pelo método de PFGE foi realizada em 223 

amostras, sendo obtidos por avaliação visual 61 perfis diferentes. O peso molecular 

das bandas variou de 11Kb a 448Kb. A relação genética entre esses diferentes perfis é 

demonstrada em um dendrograma (figura 4). Essa análise tornou possível identificar 

quatro clusters e sete perfis não relacionados entre si. Cada cluster ou “perfil não 

600bp 

300bp 

100bp 
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relacionado” foi designado com uma letra, os perfis agrupados foram designados com 

a letra correspondente ao cluster e um número. 

Dentre os 61 perfis, os perfis A2 (n=27), A5 (n=25), A9 (n=18), I1 (n=16) e 

A1 (n=15) foram observados com maior freqüência entre os isolados. Nas figuras 5 e 

6 são apresentados alguns perfis obtidos para isolados de MRSA portadores de 

SCCmec tipo IIIA e IIIB. Na figura 7 são apresentados os perfis obtidos para alguns 

isolados de MRSA portadores de SCCmec tipo IV e IVvar. 

Dentre os 185 isolados que possuíam SCCmec tipo IIIA, 163 (88%)  

pertenceram ao cluster A, enquanto dos 30 isolados com SCCmec IV, 23 (77%) 

pertenceram ao cluster I (tabela 6). 

Com relação ao comportamento dos clusters nos diferentes institutos, no 

Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC), Instituto do Coração (InCor) e 

Instituto da Criança (ICr) houve predomínio do cluster A, com 165 isolados (74%), 

sendo este relacionado ao clone endêmico brasileiro (figura 4). No ICHC e no ICr foi 

possível observar que o cluster I, cujos isolados possuem SCCmec tipo IV teve ampla 

distribuição, ocorrendo várias clinicas e vários andares. Em algumas unidades como 

Enfermaria de Dermatologia (n=11), Berçário (n=2) e UTI neonatal (n=4) no ICHC 

houve uma concentração de casos de isolados que apresentaram SCCmec tipo IV ou 

tipo IVvar. 

Entre os 18 pacientes que apresentaram mais de um episódio de bacteremia 

por MRSA, em 10 pacientes as amostras dos episódios subseqüentes apresentaram 

perfil idêntico ao do primeiro episódio.  Em sete pacientes as amostras dos episódios 

subseqüentes apresentaram perfis diferentes, porém relacionados ao perfil 

apresentado no primeiro episódio. Apenas um paciente apresentou episódios com 
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amostras que possuíam perfis completamente distintos, sendo, portanto, classificadas 

em clusters diferentes. 

Em apenas um paciente ocorreu um episódio de bacteremia com dois isolados 

apresentando perfis de sensibilidade, SCCmec e perfis PFGE distintos. 

A relação entre os resultados obtidos pelo teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos, tipo de SCCmec e tipagem molecular está apresentada na tabela 6.  
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Figura 4. Representação gráfica da matriz de similaridade de Dice do perfil de 
bandas obtido a partir do método de eletroforese em campo pulsado com a utilização 
da enzima SmaI para digestão de DNA cromossômico de cepas de Staphylococcus 
aureus resistentes a meticilina/oxacilina (MRSA). 

I 

II 
III 

IIIA 

IV 

SCCmec 
tipo 

IIIA 

IIIA 

IIIA 

IIIB 

IIIB 

IIIA 

IV 
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Figura 5. Representação do perfil de bandas obtido a partir do método de 
eletroforese em campo pulsado, utilizando-se a enzima de restrição SmaI em 
cepas de MRSA- canaleta 1: marcador de peso molecular 48,5Kb (Lambda Ladder 
PFG Marker, New England Biolabs); canaletas 2-5: perfil A1; canaletas 6-9: perfil 
A5; canaletas 10-11: perfil A2; canaletas 12 e 13: perfil C1; canaleta 14-15: perfil C4; 
canaleta 16: perfil A8; canaletas 17-18: perfil A11; canaletas 19-21: perfil A17; 
canaletas 22-23: perfil A9; canaletas 24-26: perfil A12; canaletas 27-28:  perfil A13; 
canaletas 29-30: perfil A19. 
 
 

 
 
 

1    2     3   4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17 18   19  20  21  22  23  24  25 26  27  28  29  30
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Figura 6. Representação do perfil de bandas obtido a partir do método de 
eletroforese em campo pulsado, utilizando-se a enzima de restrição SmaI em 
cepas de MRSA- canaleta 1: marcador de peso molecular 48,5Kb (Lambda Ladder 
PFG Marker, New England Biolabs); canaleta 2: perfil F; canaleta 3: perfil A35; 
canaleta 4: perfil E; canaleta 5: perfil A27; canaleta 6: perfil A20; canaleta 7: perfil 
A4; canaleta 8: perfil A22; canaleta 9: perfil A24; canaleta 10: perfil A6; canaleta 11: 
perfil A23; canaleta 12: perfil A12; canaleta 13: perfil A8; canaleta 14: perfil A9; 
canaleta 15: perfil A18; canaleta 16: perfil A32; canaleta 17: perfil C2; canaleta 18: 
perfil A36; canaleta 19: perfil C3; canaleta 20: perfil A37; canaleta 21: perfil A15; 
canaletas 22 e 27: perfil A17; canaleta 23: perfil A10; canaleta 24: perfil A28; 
canaleta 25: perfil A24; canaleta 26: perfil C5; canaleta 28: perfil A38; canaleta 29: 
perfil A2. 
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Figura 7. Representação do perfil de bandas obtido a partir do método de 
eletroforese em campo pulsado, utilizando-se a enzima de restrição SmaI em 
cepas de MRSA-  canaleta 1: marcador de peso molecular 48,5Kb (Lambda Ladder 
PFG Marker, New England Biolabs); canaletas 2-4: perfil I1; canaletas 5-7 e 16: 
perfil I2; canaletas 8 e 13: perfil: perfil K1; canaleta 9: perfil K3; canaletas 10-12: 
perfil J; canaleta 14: perfil K5; canaleta 15: perfil I3; canaleta 17: perfil K6; canaleta 
18: perfil K4; canaletas 19: perfil H. 
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Tabela 6. Relação entre os tipo de SCCmec, perfis de resistência aos antimicrobianos 
e tipagem molecular por PFGE de 223 amostras de S. aureus isolados de hemocultura 
(Hospital das Clínicas da FM-USP de outubro de 2002 a setembro de 2003) 

 
Perfil de resistência aos antimicrobianos SCCmec 

tipo CIP CLI ERY GEN OXA PEN STX VAN TET 
Cluster
PFGE 

n 

IIIA R R R I R R R S R A 4
 R R R R R R R S R A 138
 R R R R R R R S S A 21
 R R R R R R S S R A 1
 R R R I R R R S S A 1
 R R R R R R R S R B 1
 R R R I R R R S R C 1
 R R R R R R R S R C 12
 R R R R R R R S S C 3
 R R R R R R S S R C 1
 S R R S R R S S S D 1
 R R R R R R R S R E 1
 S R R S R R S S R F 1
IIIB R R R I R R R S S A 1
 R R R R R R R S R A 1
IV S S I S R R S S S I 7
 S S R R R R S S S I 3
 S S R S R R S S R I 1
 S S R S R R S S S I 8
 S S S S R R S S S I 4
 S R R R R R S S R J 1
 S S S S R R S S S J 4
 S S S I R R S S S K 1
 S S S S R R S S S K 1
IVvar S I S R R R S S R L 1
 S R R R R R S S R K 1
 S R R R R R S S S H 1
 S R R S R R S S R K 1
 S S R S R R S S R K 1
 S S S S R R S S R K 1
 S I S R R R S S R L 1
Total           223
CIP: ciprofloxacina; CLIN: clindamicina; ERY: eritromicina; GEN: gentamicina; 
OXA: oxacilina; PEN: penicilina; STX: sulfametoxazol-trimetoprima; VAN: 
vancomicina; TET: tetraciclina; PFGE: eletroforese em campo pulsado. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este foi um estudo descritivo de amostras consecutivas de MRSA, isoladas de 

sangue de pacientes internados e ambulatoriais, ao longo de um ano. A análise dos 

resultados levou-nos à discussão de alguns aspectos. 

A origem da infecção por MRSA 

Após o levantamento dos prontuários dos pacientes de quem foram isoladas as 

amostras de MRSA, verificou-se que a maior parte delas era de origem hospitalar, 

sendo que apenas duas puderam ser classificadas como comunitárias (C-MRSA). 

Diversos trabalhos relatam o isolamento de cepas de C-MRSA, sugerindo a 

emergência desse patógeno na comunidade (Chambers, 2001; Herold et al., 1998; 

Lindenmayer et al., 1998; Maguire et al., 1998; Nimmo et al., 2000; Stacey et al., 

1998). No entanto, em uma revisão de literatura publicada por Salgado et al. (2003), 

foram encontradas diversas definições para C-MRSA e muitos trabalhos em que não 

foram descritos critérios para tal classificação. Até o momento, os isolados de C-

MRSA relatados na literatura em sua maioria apresentam resistência aos beta-

lactâmicos e sensibilidade a outras classes de antimicrobianos, além de diversidade 

genética (clones diferentes daqueles encontrados em ambiente hospitalar) (Baba et al., 

2002).  

Devido às diversas definições de C-MRSA encontradas e número limitado de 

estudos populacionais que incluem utilização de métodos moleculares de tipagem, a 

prevalência de MRSA na comunidade varia consideravelmente. No entanto, apesar 

das dificuldades em relação às definições, essa prevalência parece estar aumentando 

(Zetola et al., 2005).  
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No Brasil, existe o relato de três casos de infecção por MRSA adquirida na 

comunidade (Ribeiro et al., 2005).  Assim como a maior parte dos casos de infecção 

por C-MRSA relatados na literatura, dois dos três casos acima citados foram 

relacionados a infecções de pele e partes moles e um dos isolados de C-MRSA foi 

obtido a partir de cultura de líquido sinovial de um paciente com artrite séptica. 

Todos os isolados possuíam SCCmec tipo IV e genes de virulência (leucocidina de 

Panton Valentine [PVL], enterotoxina e γ-hemolisina), características estas relatadas 

na literatura para outros isolados de MRSA comunitários nos Estados Unidos,  

Canadá, alguns países da Europa e sul do Pacífico (Baba et al., 2002; Coombs et al., 

2004; Mulvey et al., 2005; Sousa & Lencastre, 2004).  

Dentre as duas amostras de C-MRSA encontradas no presente estudo, uma foi 

isolada de uma criança, do sexo masculino, com quatro anos de idade e diagnóstico 

de síndrome de Kawasaki e infecção primária de corrente sangüínea, e outra de um 

paciente também do sexo masculino, com 45 anos e diagnóstico de artrite séptica.  

No primeiro caso, foi possível averiguar a história do paciente e classificar a 

origem de infecção sem maiores dificuldades, pois o paciente enquadrava-se nos 

critérios de infecção adquirida na comunidade adotados no presente estudo. 

Interessantemente, essa infecção foi adquirida no Japão, onde a criança residia com os 

pais há três anos. A mãe notou manchas no corpo, que pioraram durante a viagem de 

retorno ao Brasil. Chegando aqui a criança foi atendida em outro serviço, onde foi 

diagnosticado faringite e houve indicação para tratamento em casa. Como houve 

piora do quadro, foi trazida ao Hospital das Clínicas onde foi realizado diagnóstico de 

síndrome de Kawasaki e indicado internação hospitalar. A hemocultura resultou 

positiva para MRSA. Esse isolado de MRSA apresentou SCCmec tipo IV e 
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sensibilidade a todos os antimicrobianos, exceto beta-lactâmicos – características 

estas já citadas anteriormente para isolados de MRSA. Além disso, a tipagem 

molecular demonstrou que essa cepa de MRSA pertencia a outro clone, diferente dos 

clones de MRSA portando SCCmec tipo IV, que foram encontrados no presente 

estudo. 

No segundo caso, o isolado de MRSA apresentou SCCmec tipo IIIA, 

multirresistência aos antimicrobianos e pertencia ao perfil A9, relacionado ao clone 

endêmico brasileiro (perfil A12). Devido às características acima citadas, apesar da 

infecção ter sido classificada como comunitária de acordo com os critérios adotados, 

acredita-se que houve informação insuficiente no prontuário do paciente. Foram 

realizadas tentativas de contato com a família do paciente, sem sucesso. 

Tais resultados mostram a importância tanto da obtenção de dados clínicos 

dos pacientes quanto da caracterização molecular dos isolados de MRSA para 

obtenção de classificação precisa da origem de infecção, para que assim torne-se 

possível realizar mais estudos e conhecer a prevalência de C-MRSA no Brasil.  

Critérios rigorosos e bem estabelecidos permitem uma compreensão mais 

ampla do problema. No nosso meio acreditamos que a resistência a oxacilina é 

praticamente sinônimo de infecção associada a assistência à saúde. 

Métodos de detecção de resistência a oxacilina 

A detecção de resistência a oxacilina pelo método de triagem mostrou 

excelente concordância com as concentrações inibitórias mínimas determinadas. Em 

ambos métodos, as 223 amostras foram consideradas resistentes a este 

antimicrobiano, havendo 100% de correlação entre os testes. A detecção do gene 

mecA por PCR, também demonstrou 100% de correlação com os métodos acima, 
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sendo detectado em todas as amostras de MRSA testadas, independentemente dos 

perfis de sensibilidade encontrados. 

Por ter um custo reduzido, ser eficaz e simples de ser executado, o método de 

triagem utilizado na detecção de resistência a oxacilina pode ser empregado nos mais 

diversos laboratórios de microbiologia clínica. Num país como o Brasil, onde os 

recursos são limitados, é importante o emprego de técnicas que assegurem resultados 

fidedignos, mas que não utilizem equipamentos sofisticados e nem sejam 

dispendiosas. 

Resistência a outras classes de antimicrobianos 

Entre as amostras de MRSA estudadas, foram encontrados altos índices de 

múltipla resistência aos antimicrobianos testados, o que pode trazer dificuldades no 

que diz respeito à terapia empregada no tratamento de infecções causadas por este 

microorganismo. Isto é bastante preocupante visto que a prevalência de isolados de 

MRSA vem aumentando constantemente nos hospitais do mundo inteiro, e este é 

reconhecido como um dos principais patógenos (OKUMA et al.,2002; CDC, 2004). 

Foi observado um caráter de multirresistência em 69% dos isolados de 

MRSA. Tal resultado era esperado, pois a maioria dos MRSA isolados em ambiente 

hospitalar possui esta característica (Fluit et al., 2001; Oliveira, 1998; Sader, 1993). A 

maioria desses isolados apresentou SCCmec tipo IIIA e pertenceu ao cluster A.  

Notavelmente, isolados de MRSA hospitalares (H-MRSA) possuem múltiplos 

elementos genéticos, móveis ou não, que conferem resistência a diversas classes de 

antimicrobianos (Zetola et al., 2005). Alguns desses elementos encontram-se 

associados ao SCCmec tipo III. A presença da seqüência de inserção IS431, ligada ao 

gene mecA (IS431-mec) parece facilitar a aquisição de genes de resistência a 
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antimicrobianos: os plasmídios pUB110 e pT181 - que carregam genes que conferem 

resistência a tobramicina/bleomicina e tetraciclina, respectivamente – parecem ter 

sido capturados para o SCCmec por recombinação homóloga com esta seqüência de 

inserção (Hiramatsu et al., 2001), ambos elementos são flanqueados por duas cópias 

da IS431 (Ito et al., 2001). 

A resistência a tetraciclina pode ser codificada pelo gene tetK, geralmente 

portado por plasmídios de baixo peso molecular, um deles - o pT181 - está inserido 

no SCCmec tipo III (Ito et al., 2003). O gene tetK codifica uma proteína que promove 

o efluxo da tetraciclina. A ausência do plasmídio pT181 no SCCmec tipo IIIA 

(Oliveira et al, 2002b), portanto, explicaria a sensibilidade a tetraciclina apresentada 

por alguns isolados com SCCmec tipo IIIA no presente estudo. Por outro lado, a 

maioria dos isolados que possuem SCCmec tipo IIIA apresentaram resistência a 

tetraciclina. Esse achado pode provavelmente ser explicado pela presença de outro 

gene de resistência, tetM. Esse gene, que codifica uma proteína que interage com o 

ribossomo e promove a liberação da tetraciclina, é encontrado em um transposon 

conjugativo – Tn5801 – encontrado em S. aureus (Ito et al., 2003). Seria interessante 

pesquisar esses genes em tais isolados, porém esse não foi o objeto deste estudo. 

Outro transposon, Tn554, que carreia o gene erm, que confere resistência aos 

macrolídeos, lincosamidas, estreptograminas e espectinomicina, também está inserido 

no SCCmec tipo IIIA (Ito et al., 2003), o que poderia explicar a resistência a 

eritromicina e clindamicina nos isolados de MRSA que possuem esse tipo de 

SCCmec nas  amostras estudadas.  

A presença de algumas seqüências de inserção e transposons no SCCmec, 

pode causar ativação ou inativação de genes próximos por transposição de tais 
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elementos em vários loci no cromossomo de cepas de S. aureus. Por exemplo: as 

IS256 e IS257 (equivalentes a IS431) formam promotores híbridos para o gene aacA-

aphD no Tn4001 e gene dfrA no Tn4003. Tais genes conferem resistência aos 

aminoglicosídeos e trimetoprima, respectivamente. A inativação pode ocorrer por 

inserção direta de tais elementos nos genes ou exercendo efeito polar sobre a 

transcrição de genes próximos (Ito et al., 2003). A presença desses genes poderia 

explicar o elevado percentual de resistência a essas drogas, observado nas amostras 

estudadas. Porém, como anteriormente mencionado, não foi objeto do presente 

estudo. 

A aquisição de certos tipos de SCCmec, como por exemplo o SCCmec IIIA 

encontrado em 83% dos isolados em nosso estudo, além introduzir o determinante de 

resistência a meticilina/oxacilina também introduz outros determinantes de resistência 

presentes em plasmídios, seqüências de inserção e transposons no genoma do 

Staphylococcus aureus, permitindo assim a disseminação de clones mais bem 

adaptados à pressão seletiva exercida por antimicrobianos no ambiente hospitalar (Ito 

et al., 2003). 

MRSA não multirresistentes aos antimicrobianos (NORSA) 

Foi observada a existência de cepas sensíveis a quatro ou mais outras classes 

de antimicrobianos, resistentes somente aos beta-lactâmicos. Esse perfil de 

sensibilidade geralmente é relatado em cepas de MRSA comunitárias e que possuem 

SCCmec tipo IV (Baba et al., 2002). A determinação do tipo de SCCmec para esses 

isolados foi realizada e observou-se que a maioria possuía SCCmec tipo IV. O 

SCCmec tipo IV não apresenta outros genes de resistência além do mecA (Ma et al., 
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2002) – essa característica corresponde evidentemente a natureza não-multirresistente 

dessas cepas (Okuma et al., 2002). 

As cepas de origem hospitalar geralmente possuem SCCmec tipo I, II ou III 

(Hiramatsu et al., 2001). No entanto, existem alguns relatos de isolados de MRSA 

não multirresistentes, denominados NORSA, com características similares aos 

isolados acima citados, presentes em hospitais em diversos países. Pournaras et al. 

(2001) relataram aumento na proporção de cepas de MRSA sensíveis a diversas 

classes de antimicrobianos em um hospital geral na Grécia. Okuma et al. (2002) 

relataram cepas com perfil de sensibilidade similar na Austrália. Sousa & Lencastre 

(2003) estudaram uma coleção de MRSA de origem hospitalar de 12 países e 

encontraram cepas não multiresistentes, geneticamente diversas e que possuíam 

SCCmec tipo IV em isolados provenientes do Japão, Argentina, Colômbia, Polônia, 

República Tcheca e Portugal.  

Outra observação que merece ser mencionada foi a elevada prevalência de 

amostras de MRSA que possuíam SCCmec tipo IV no berçário, na unidade de terapia 

intensiva (UTI) neonatal e na enfermaria da clínica dermatológica. Recentemente foi 

relatada situação similar em uma UTI neonatal nos Estados Unidos, onde ocorreu 

bacteremia de origem hospitalar por isolados de MRSA com características genéticas 

idênticas as C-MRSA (Healy et al., 2004). Saiman et al. (2003) relataram um surto de 

mastite e infecções de partes moles de origem hospitalar em mulheres pós-parto. A 

análise das cepas causadoras do referido surto revelou que estas apresentavam 

características genéticas idênticas à cepa MW-2, uma cepa de MRSA portadora do 

SCCmec tipo IV e vários fatores de virulência (Baba et al., 2002), associada a 
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infecções adquiridas na comunidade. Esses autores acreditam que houve introdução 

de uma cepa de C-MRSA no ambiente hospitalar. 

Outro achado interessante nos nossos isolados foi a sensibilidade ao 

sulfametoxazol-trimetoprima (STX), sugerindo que tal perfil de sensibilidade poderia 

ser utilizado como marcador fenotípico. No entanto, essa abordagem deve ser vista 

com cautela, pois o SCCmec tipo IV também apresenta cópias da IS431 (Hiramatsu et 

al., 2001; Ito et al., 2003), já citada anteriormente como responsável pela aquisição de 

outros elementos genéticos que portam genes de resistência a antimicrobianos. Além 

disso, três isolados sensíveis ao STX apresentaram SCCmec IIIA, que é característico 

do CEB. 

Tipagem molecular e linhagens 

A análise dos isolados NORSA por PFGE demonstrou que a maioria desses 

pertenceu ao cluster I, amplamente distribuído nas diversas unidades do hospital. 

Portanto, parece estar ocorrendo disseminação de uma linhagem diferente no 

complexo do Hospital das Clínicas. Porém, apesar do predomínio de uma linhagem, 

foi observada a presença de dois clusters e dois “perfis não relacionados” portando 

SCCmec tipo IV. Essa diversidade genética é uma das características dos C-MRSA 

relatados na literatura e discute-se que a transferência horizontal desse elemento entre 

cepas de MSSA seja responsável por tal diversidade. 

É possível que essas linhagens NORSA encontradas tenham sido originadas 

na comunidade e introduzidas no ambiente hospitalar. No entanto, durante o período 

do estudo, a ocorrência de C-MRSA foi extremamente rara. Nesse caso, cepas de 

MRSA portando SCCmec IV, uma vez introduzidas no ambiente hospitalar, devem 

apresentar vantagem competitiva sobre a linhagem multirresistente predominante. Foi 
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observado que cepas C-MRSA/NORSA apresentam velocidade de multiplicação 

superior às cepas H-MRSA (Okuma et al., 2002; Sousa & Lencastre, 2004), fatores 

de crescimento (Shopsin et al., 2003) e genes de virulência (Baba et al, 2002), 

características estas que poderiam explicar o sucesso de tais cepas. Além disso, 

SCCmec tipo IV presente nas cepas C-MRSA é menor que o SCCmec IIIA presente 

na maioria das cepas hospitalares, e tem sido sugerido que sua composição genética 

provavelmente aumente a mobilidade e habilidade de transferência entre as cepas de 

MRSA (Daum et al., 2002; Healy et al., 2004). 

Nos isolados apresentando multirresistência aos antimicrobianos foi observada 

a presença de um cluster predominante, relacionado ao CEB. No entanto, foi 

observada uma grande variabilidade entre os perfis – o perfil predominante foi 

observado em 15% das cepas do cluster.  Oliveira et al. (1998, 2001c), relataram que 

70% das cepas pertenceram ao perfil A (CEB), em seu estudo realizado em hospitais 

de diversas regiões do Brasil. Coimbra et al. (2000) relataram que 49% dos isolados 

de MRSA, provenientes de três hospitais em duas cidades argentinas, também 

apresentaram perfil idêntico ao CEB.  Contudo, outros estudos têm demonstrado a 

diversificação de perfis ou até mesmo substituição de clones. Van Leeuwen et al. 

(1998) estudou três coleções de MRSA, compreendendo cepas com genótipos 

disseminados localmente, nacionalmente e internacionalmente, utilizando diversos 

métodos moleculares – dentre estes, eletroforese em campo pulsado – e encontrou 

que quanto maior a extensão geográfica da disseminação, maior o grau de evolução 

genômica. Melter et al. (2003) estudaram duas coleções de MRSA e relataram a 

substituição do CEB, que predominou na República Tcheca entre 1996 e 2000, por 

um novo clone, denominado clone Tcheco, a partir de 2001. Ghebremedhin et al. 
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(2005) relataram maior heterogeneidade entre as cepas de MRSA em um hospital 

alemão em estudo realizado no período de um ano. Além disso, Ghebremedhin et al. 

(2005) também relataram a emergência de clones apresentando sensibilidade a 

diversas classes de antimicrobianos, exceto beta-lactâmicos, e SCCmec tipo IV. 

Portanto, a diversificação de perfis encontrada no presente estudo era esperada, uma 

vez que o relato da disseminação do CEB ocorreu há mais de uma década no Brasil e 

durante esse período deve ter ocorrido transferência horizontal de genes e rearranjos 

no DNA.  

No trabalho de Melter et al. (2003), além do método de PFGE, foi utilizado 

outro método molecular baseado em seqüenciamento, multilocus sequence typing 

(MLST). A tipagem molecular por MLST permitiu uma melhor compreensão da 

origem e evolução do clone Tcheco, pois apesar desses clones apresentarem perfis 

distintos por PFGE, o clone Tcheco apresentou o mesmo perfil que o CEB por 

MLST, o que fez os autores sugerirem que tal clone evoluiu a partir do CEB por 

rearranjos no DNA cromossômico. Acreditamos que seja necessária a realização de 

MLST para uma melhor compreensão da relação entre os diversos perfis encontrados 

no presente estudo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

- Houve altos níveis de resistência aos antimicrobianos entre as amostras de 

MRSA isoladas de sangue, exceto vancomicina. A resistência para 

ciprofloxacina e sulfametoxazol-trimetoprima foi 83%, para clindamicina foi 

86%, para eritromicina foi 92% e para tetraciclina foi 75%. Houve uma 

proporção de amostras sensíveis a quatro ou mais classes de antimicrobianos 

testados. 

- As amostras multirresistentes foram de origem hospitalar. Houve uma amostra 

multirresistente considerada de origem comunitária. 

- As amostras sensíveis a várias classes de antimicrobianos foram de origem 

hospitalar ou associadas a assistência à saúde. Houve uma amostra de origem 

comunitária. 

- As amostras multirresistentes apresentaram SCCmec tipo IIIA e IIIB. 

- As amostras sensíveis a quatro ou mais classes de antimicrobianos 

apresentaram SCCmec tipo IV, com exceção de três que apresentaram 

SCCmec tipo IIIA. 

- Por meio da análise do perfil de DNA dos isolados foi possível observar uma 

linhagem predominante portando SCCmec tipo IIIA, relacionada ao clone 

endêmico brasileiro, e a emergência de outra linhagem, também hospitalar, 

portadora de SCCmec tipo IV. 
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7. Anexo I - SOLUÇÕES E REAGENTES  

 

Tampão EC 

 

Tris 6mM       1,5mL de Tris 1M pH8,0 

 1,5mL de Tris 1M pH7,0 

EDTA 0,1M      5,0mL de EDTA 0,5M pH8,0 

 5,0mL de EDTA 0,5M pH7,0  

NaCl 1M       29,22g 

Brij58 0,5% (acetil éter de polioxietileno 20)  2,5g 

Desoxicolato de sódio 0,2%    1,0g  

Sarkosyl 0,5% (N-Lauroilsarcosina, sal sódico) 2,5g 

 

Ajustar o pH para 7,5, completar o volume para 500mL com água destilada 

deionizada e esterilizar por filtração. 

 

Tampão ES 

 

EDTA 0,4M, pH9,3    40,0mL de EDTA 625mM pH9,3 

Sarkosyl 1%      10,0mL de sarkosyl a 5% 

 

Preparar no momento do uso em quantidade suficiente. 

 

Tampão CHEF-TE 

 

Tris 0,1M pH7,5    2,5mL de Tris 1M pH8,0 

                                                                        2,5mL de Tris 1M pH7,0 

EDTA 0,1M pH7,5    5,0mL de EDTA 0,5M pH8,0 

                                                                        5,0mL de EDTA 0,5M Ph7,0 
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Completar o volume para 50,0mL com água destilada deionizada e esterilizar 

a 121°C por 15 minutos. 

 
Tampão DNS 

 

Tris 0,1M pH8,0    5,0mL de Tris 1M pH8,0 

Cloreto de magnésio 5mM   0,250mL de cloreto de magnésio 1M 

 

Completar com água destilada deionizada estéril para 50mL. Preparar no 

momento do uso. 

 

Agarose de baixo ponto de fusão a 2% 

 

Agarose de baixo ponto de fusão    2g 

Água destilada deionizada     100mL 

 

Dissolver a  agarose em água destilada deionizada em banho de água fervente 

e aliquotar em frascos contendo 10mL. Esterilizar a 121°C por 15 minutos e 

armazenar a 5°C. 

 

Proteinase K  

 

Dissolver 100mg de proteinase K (GibcoBRL, Life Technologies, USA) em 

10mM de Tris HCl pH7,5, 20mM de cloreto de cálcio e 50% de glicerol. Armazenar a 

temperatura de -20°C. 

 

Lisostafina 

 

Solução estoque de lisostafina 

Dissolver 1mg de lisostafina em 1m l de tampão de acetato de sódio 20mM 

pH4,5. Armazenar a temperatura de -20°C. 
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Solução de uso de lisostafina 

 

Diluir a solução estoque 1:10 em tampão de acetato de sódio 20mM pH4,5. 

 

Tampão Tris-Borato-EDTA (TBE) 

 

TBE 10×  

Tris base    121,1g 

Ácido bórico    61,8g 

Na2EDTA    3,7g 

 

Completar o volume com água destilada deionizada para 1000mL. Esterilizar 

a 121°C por 15 minutos e armazenar a temperatura ambiente. 

 

TBE 0,5×  

TBE 10×     50mL 

Água destilada deionizada   950mL 

 

Preparar no momento do uso. 
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8. Anexo II – artigo científico 

 
 O artigo a seguir será publicado no Journal of Clinical Microbiology em julho 
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Abstract 

Over 7 months 151 consecuive MRSA blood isolates were evaluated. None were 

community-acquired. Twenty (13%) were susceptible to 4 or more antimicrobials and 

95% of these presented SCCmec typeIV. Molecular typing demonstrated 4 patterns 

with one predominant one. Although usually community-acquired SCCmec type IV 

in our setting is clearly nosocomial. 
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Staphylococcus aureus has long been recognized as an important and versatile 

human pathogen (11). In Brazil, the frequency of isolation of S. aureus is high mainly 

as an important cause of nosocomial infection (21). S. aureus is responsible for 20% 

of nosocomial primary bloodstream infections at the Hospital das Clínicas, and 40-

70% of the isolates are methicillin-resistant (Girão, Levin-personal communication). 

Methicillin resistance in staphylococci is caused by the expression of PBP2a encoded 

by the mecA gene (15), that is located on a genetic element called the staphylococcal 

cassette chromosome (SCC). SCCmec is a group of mobile DNA elements of 21 to 

67Kb that is integrated into the chromosome of methicillin-resistant S. aureus 

(MRSA) (8, 10). To confer motility SCCmec carries two specific genes designated 

cassette chromosome recombinase A and B (ccrA and ccrB), which encode 

recombinases of the invertase/resolvase family (9). In the presence of CcrA and CcrB, 

SCCmec integrates into the chromosome, and  is also precisely excised from the 

chromosome. Hospital-acquired MRSA (HA-MRSA) isolates are typically resistant 

to multiple antibiotics. Recently, the appearance of community-acquired MRSA (CA-

MRSA) strains has been described (6). In contrast to HA-MRSA, these strains are 

commonly susceptible to the majority of other non-β-lactam antibiotics, present 

multiple patterns by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and have a type IV 

SCCmec (13). During the last year we observed an increasing proportion of MRSA 

that are susceptible to non-β-lactam antimicrobial in our hospital. These strains 

designated as non-multiresistant oxacillin-resistant S. aureus (NORSA) were also 

reported as nosocomial agents in Australia and United States (5, 18). The aim of this 
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study was to evaluate the presence of SCCmec type IV and the predominant clones 

among NORSA bloodstream isolates from our hospital. 

One isolate per patient was identified using an automated system (VITEK, 

BioMérieux, Durham, NC). Clinical data on the patients were obtained from their 

records. The infection was then classified as: nosocomial according to CDC 

definitions (4); community-acquired if culture isolates were positive within 48h of 

admission; healthcare-associated if the patient had been admitted to a hospital or to 

nursing home or another healthcare-assistance unit within the previous 12 months (3).  

Minimal inhibitory concentrations (MIC) were done by broth microdilution 

method according to National Committee for Clinical Laboratory Standards (16). 

Those susceptible to 4 or more antibiotics were considerated NORSA and further 

studied.  

Presence of mecA gene was confirmed by amplifying a 214bp fragment using 

the NCL-SA-PS kit (Novo Castra, UK). Molecular typing was done by digesting 

whole cell DNA with SmaI macrorestriction enzyme and determining the fragment-

size patterns obtained on PFGE using a CHEF DR-II apparatus (Bio-Rad 

Laboratories, USA) (2). Patterns were analyzed  as recommended by Tenover et al. 

(25). Types were identified using letters and subtypes were numbered. SCCmec 

typing was done using a multiplex PCR method as described by Oliveira et al. (2002) 

(20). MRSA strains NCTC 10442, N315, 85/2082 and JSCS 1968 were included as 

controls for SCCmec types I, II, III and IV, respectively. The ccr gene complex was 

determined using PCR as described previously (10). 

During the study there were 151 MRSA isolates. None were community-

acquired. There were 20 (13%) NORSA isolates: 18 were nosocomial and 2 were 
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healthcare-associated. These NORSA isolates were selected for further 

characterization. Their MIC of oxacillin varied from 4 to >128 mg/L. All isolates 

were susceptible to vancomycin (MIC<1mg/L), trimethoprim/sulfamethoxazole 

(MIC<2/38mg/L), and ciprofloxacin (MIC<1mg/L). Susceptibility was 70% for 

gentamicin and for tetracycline and 20% for erythromycin.  

All isolates were positive for the gene mecA.  PFGE demonstrated four major 

profiles with a predominant one present in 13 (65%) isolates. Fifteen (75%) isolates 

presented SCCmec type IV; 4 were type IV variant; and one was type IIIA.  All 

isolates presenting SCCmec type IV or IV variant presented type 2 ccr complex gene. 

SCCmec type IV occurred in patients from different hospital areas. The 4 SCCmec 

type IV variant isolates were from patients who were in the same hospital unit or had 

been in the unit and all of them presented a similar PFGE profile, different from the 

predominant one (figure 1). 

A number of studies have reported the emergence of CA-MRSA (6, 12, 14, 

17, 24) but in many of these studies the definition of community-acquired was not 

given or varied greatly (22). These community-acquired isolates although resistant to 

beta-lactams are susceptible to other classes of drugs and belong to clones that are 

different from the nosocomial (1). 

Our NORSA isolates presented SCCmec type IV which is similar to those described 

in the community (7, 19), and demonstrated four PFGE patterns with one 

predominant clone. This predominant clone of NORSA was present in different units 

and is distinct from the Brazilian Endemic clone of MRSA. These isolates could 

represent a new lineage of MRSA emerging in the hospital. 
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All isolates were susceptible to sulfamethoxazole-trimethoprim suggesting 

this profile could be used as a phenotypic marker. This strategy should be viewed 

with caution as the acquisition of other resistance genes by these strains is possible 

due to the presence of the insertion sequence IS431 in the SCCmec type IV (7). Also 

one of the isolates that was susceptible to sulfamethoxazole-trimethoprim presented a 

type IIIA SCCmec which is characteristic of the multiresistant Brazilian Endemic 

clone (19). 

It is possible that these NORSA clones originated in the community introduced by 

patients who were hospitalized. However during the study period there were no truly 

community-acquired cases suggesting that this is a rare occurrence. In that case once 

introduced into the hospital the SCCmec type IV strains may present a competitive 

advantage over the predominant endemic multiresistant MRSA clone. It has been 

discussed that their multiplication and transmission rates could be superior to those of 

MRSA with other SCCmec types (18). Growth regulatory factors (23) or virulence 

factors (1) may explain their success. Less probably SCCmec type IV S.aureus is 

originally nosocomial and has spread to the community.  

In conclusion, although typically described as a predominantly community-acquired 

pathogen SCCmec type IV S. aureus in our setting is clearly nosocomial. 
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Figure 1. (a) Distribution of 17 MRSA isolates in the Main Building (the other 3 

isolates were from 3 different buildings) 

The numbers correspond to the isolates. 

*  nosocomial infection 

 #  healthcare-associated infection.  

Colored circles indicate different PFGE patterns: pink= pattern A; blue= pattern B; 

yellow= pattern B1; green= pattern C.  

Colored squares indicate SCCmec types: yellow= type IV; red= type IV variant.  

Colored triangles denote infectious diagnosis: pink= endocarditis; red= primary 

bloodstream infection; green= omphalitis; yellow= urinary tract infection; blue= 

surgical site infection.  

 (b) Molecular typing results with pulsed-field gel electrophoresis. Lanes 1; 12; 20 

and 30: molecular weight marker 48.5Kb; lanes 2-11 and 13-15: pattern A; 16-19: 

pattern B; lane 21: pattern C; lane 22: pattern B1; lane 23: pattern D; lane 24: 

Brazilian Endemic Clone; lane 25: strain NCTC10442; lane 26: strain N315; lane 27: 

strain 85/2082; lane 28: strain JSCS1968; lane 29: strain JSCS1978. 

(c) Results of SCCmec typing: lanes 1; 14 and 15: DNA molecular size marker (1kb 

DNA ladder, Invitrogen); lanes 2; 4; 20 and 21: type IV variant; lanes 3; 5-13; 16-19 

and 23:  type IV; lane 22: type IIIA; lane 24: strain NCTC 10442 (SCCmec type I); 

lane 25 strain N315 (SCCmec type II); lane 26: strain 85/2082 (SCCmec type III), 

lane 27: strain JSCS 1968 (SCCmec type IV) and lane 28: negative control (water).  
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