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Coelho, VC. Avaliação da suscetibilidade antimicrobiana de isolados de Nocardia 
spp. por microdiluição em caldo com o uso de resazurina e espectrofotometria 
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2021. 
 
O gênero Nocardia sp. compreende um amplo grupo de bactérias que podem 

ser encontradas no solo, matéria orgânica, água fresca e salgada. A nocardiose, 

doença causada por microrganismos desse gênero, é especialmente grave em 

pacientes imunodeprimidos que podem apresentar abscessos cerebrais e 

septicemia. Os sinais clínicos são muitas vezes similares aos de outras 

infecções, podendo levar ao tratamento inadequado e à consequente 

disseminação sistêmica. Dessa forma, a identificação correta das espécies de 

Nocardia e o estudo da suscetibilidade antimicrobiana é subsídio para o 

tratamento dos pacientes. Entre os testes de suscetibilidade, destaca-se a 

microdiluição em caldo que determina a Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

de um antimicrobiano necessária para conter o crescimento de microrganismos. 

No entanto, há relatos na literatura de subjetividade na visualização e 

interpretação dos resultados desse teste com Nocardia spp. Assim, como 

tentativa de reduzir a subjetividade na interpretação, o presente estudo avaliou 

duas formas alternativas de leitura de resultados dos ensaios de microdiluição 

em caldo com isolados de Nocardia spp., uma empregando o sal de resazurina 

e outra com a leitura das densidades ópticas por espectrofotometria, e 

comparou-as com a leitura Visual Padrão Ouro. Para tanto, inóculos de cepas 

de bactérias de referência e de quinze isolados clínicos de Nocardia spp. foram 

incubados com os antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e 

Trimetoprima-Sulfametoxazol (TMP-SMX), diluídos previamente em microplacas 

de 96 poços. Paralelamente, duas microplacas por antimicrobiano foram 

inoculadas com as bactérias de forma idêntica, porém, uma recebeu resazurina. 

Foram então realizadas as leituras das CIMs: Visual sem resazurina (VPO; 

método Padrão Ouro), Visual com Resazurina (VRE), e leitura das densidades 

ópticas em espectrofotômetro (ESP). Os percentuais das concordâncias 

numérica (valor das CIMs) e categórica (classificação em suscetível, resistência 

intermediária ou resistente) foram calculados intra-leituras (mesmo tipo de 

leitura, em dias diferentes) e inter-leituras (entre as três diferentes leituras, 

ensaios paralelos). Na análise geral das médias dos percentuais de 

concordância das leituras com Amicacina, a VPO demonstrou 100,0% de 

concordância categórica e, também foi 100,0% concordante com VRE e com 

ESP. Com Ciprofloxacina, as concordâncias categóricas intra-leituras foram em 

média 82,9%. Observou-se 88,0 e 91,5% na análise categórica de VPO e ESP, 

respectivamente, com Minociclina e, quando comparadas entre si, 87,7%. 

Percentuais acima de 91% também foram observados nas análises categóricas 

com TMP-SMX, sendo 95,5% na VPO, 99,2% em ESP, e 91,7% quando essas 

leituras foram comparadas entre si. Os métodos alternativos, uso da resazurina 

e do espectrofotômetro, demonstraram altos percentuais de concordância com 

a leitura padrão ouro, sugerindo o uso desses métodos, em laboratórios de 

rotina, na avaliação da suscetibilidade de isolados de Nocardia spp. a 

antimicrobianos. 
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Descritores: Nocardia; Testes de sensibilidade microbiana; Microdiluição em 
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Coelho, VC. Evaluation of Nocardia spp. isolates antimicrobial susceptibility by 
broth microdilution with the use of Resazurin and Spectrophotometry 
[Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2021. 
 
The genus Nocardia sp comprises a large group of bacteria that can be found in 

soil, organic matter, fresh and salt water. Immunosuppressed patients present 

the most severe nocardiosis manifestations such as cerebral abscesses and 

septicemia. Clinical signs are often similar to those of other infections, leading to 

inadequate treatment and consequent systemic spread. Thus, the correct 

identification of Nocardia species has become increasingly important for 

treatment, antimicrobial susceptibility studies, clinical and epidemiological 

investigations. Antimicrobial susceptibility tests, such as broth microdilution 

method, determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC), which is the 

minimum antimicrobial concentration required to contain the proliferation of a 

microorganism. However, subjectivity in the visualization and interpretation of 

broth microdilution results were addressed by many reports. In the present study, 

the application of resazurin and OD readings by Spectrophometry were 

investigated as an attempt to reduce subjectivity in the interpretation of 

susceptibility to antimicrobials testing on Nocardia spp. by broth microdilution 

method. Fithteen Nocardia spp. isolates and American Type Culture Collection 

(ATCC) strains were incubated with the antimicrobials amikacin, ciprofloxacin, 

minocycline and trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX), previously diluted 

in a 96-well microplates. Two microplates per antimicrobial were inoculated 

identically, however, one received resazurin. MIC readings were then performed 

by three reading methods: the Gold Standard reading (CLSI recommended 

method with visually determined MIC), the Resazurin reading (visually 

determined MIC with Resazurin), and the OD reading (ODs determined MIC by 

spectrophotometry). The percentages of agreement were calculated on intra-

reading (same reading method, independent assays) and on inter-reading 

comparisons of methods (different reading methods, same assay). The Gold 

Standard visual reading demonstrated 100.0% of essential and categorical intra-

reading agreements for Amikacin and it was 100.0% in agreement with the 

Resazurin and the Spectrophotometric readings. For Ciprofloxacin, intra-reading 

categorical agreements averaged 82.9%. There were 88.0 and 91.5% in the 

categorical analysis of the Gold Standard and of the Spectrophotometric 

readings, respectively, with Minocycline. When compared to each other, 87.7%. 

Percentages over 91.0% were also observed on the cathegorical analyses for 

TMP-SMX, with 95.5% on the Gold Standard visual reading, 99.2% on the 

Spectrophotometric reading, and 91.7% between them. In conclusion, the 

alternative methods with Resazurin and Spectrophotometric readings showed 

high agreement rates with the Gold Standard, suggesting a promising use of 

those methods on the evaluation of Nocardia spp. isolates susceptibility to 

antimicrobial agents. 

 
Descriptors: Nocardia; Antimicrobial susceptibility testing; Broth microdilution; 
Resazurin; Spectrophotometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O gênero Nocardia sp. compreende um grande grupo de bactérias gram-

positivas que vivem aerobiamente no solo, matéria orgânica e água doce ou 

salgada. Nocardia é uma bactéria filamentosa com ramificações semelhantes a 

hifas na microscopia direta, e contém ácidos micólicos em sua parede celular, 

sendo parcialmente álcool-ácido resistentes. Pertence à classe Actinobacteria, 

ordem Actinomycetales, subordem Corynebacteriaceae, e família Nocardiaceae. 

Nesta subordem também são encontrados Gordonia, Millisia, Mycobacterium, 

Rhodococcus, Skermania, Williamsia e Smaragdicoccus (Brown-Elliott et al., 

2006; Wilson, 2012). 

Atualmente no Lista de Nomes Procarióticos com Padrões na Literatura 

(“List of Prokaryotic names with Standing in the Literature”, LPSN), há 109 

espécies de Nocardia reconhecidas. Na revisão de Conville et al. (2017), 

demonstrou-se que 54 dessas 109 espécies são clinicamente significantes. 

Nocardia spp. foram classificadas em nível de complexos ou grupos com 

base em vários atributos fenotípicos e genotípicos, tais como padrões de 

suscetibilidade antimicrobiana, similaridade de suas sequências gênicas, e perfis 

proteômicos, determinados por análise de Espectrometria de Massa de 

Ionização por Dessorção a Laser Assistida por Matriz em Tempo de Voo (“Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry”; MALDI-

TOF MS). Dessa forma, as espécies podem ser agrupadas em sete complexos: 

o complexo Nocardia nova (N. nova, Nocardia elegans, Nocardia veterana, 

Nocardia kruczakiae e Nocardia africana), o complexo Nocardia transvalensis 
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(Nocardia blacklockiae e Nocardia wallacei), o complexo Nocardia brevicatena/ 

Nocardia paucivoranos, o complexo Nocardia abscessos, o complexo Nocardia 

otitidiscaviarum (N. otitidiscaviarum), o complexo Nocardia cyriacigeorgica (N. 

cyriacigeorgica) e o complexo Nocardia farcinica (N. farcinica) (Conville et al. 

2017). 

As espécies de Nocardia podem causar doença em humanos, com um 

amplo espectro de manifestações clínicas. As infecções podem ser transmitidas 

por inalação, ingestão ou inoculação, a inalação é considerada a rota mais 

comum. Dependendo do local da infecção pode ser classificada como 

nocardiose pulmonar, de sistema nervoso central, cutânea ou disseminada 

(McNeil & Brown, 1994). 

As infecções são frequentemente observadas em indivíduos 

imunodeprimidos, especialmente naqueles vivendo com HIV, transplantados, 

com neoplasias, diabetes mellitus, doenças autoimunes e terapia prolongada 

com corticosteroides (McNeil & Brown, 1994). O trato respiratório é o local inicial 

de infecção mais frequente em indivíduos imunodeprimidos, causada geralmente 

por Nocardia asteroides (N. asteroides) (revisado por Fatahi-Bafghi, 2017). 

Em indivíduos imunocompetentes, a nocardiose geralmente ocorre após a 

inoculação traumática do microrganismo, causando infecções de pele, como 

abscessos cutâneos e subcutâneos, e o micetoma, que é uma doença 

inflamatória subcutânea granulomatosa crônica. Os micetomas podem ser 

causados por vários fungos (eumicetoma) ou bactérias (actinomicetoma), 

resultando em inúmeras deformações e incapacidades, e alta morbidade 

(Ahmed, 2017). Cerca de 60% das infecções por micetoma são causadas por 

Nocardia brasiliensis (N. brasiliensis) (revisado por Fatahi-Bafghi, 2017). 
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Por não ser uma doença de notificação compulsória, não há dados precisos 

a respeito de incidência ou prevalência da nocardiose humana. No entanto, há 

relatos e levantamentos de casos de todas as formas da doença, em diversos 

países de todos os continentes, tais como Brasil, Cuba, Estados Unidos, 

Canadá, Espanha, França, Grécia, Turquia, Kuwait, Paquistão, Arábia Saudita, 

Irã, Índia, China, Japão, Tanzânia, Tailândia, Austrália, e Zimbábue, (revisado 

por Fatahi-Bafghi, 2017). 

Na França, entre 2004 e 2014, houve entre 150–250 casos de nocardiose 

por ano (Haussaire et al., 2017). No Canadá, em 2011, a incidência relatada foi 

entre 0,47 e 0,87 por 100 000 indivíduos e, assim como nos Estados Unidos, N. 

nova foi o agente etiológico mais observado (Udhe et al., 2010; Tremblay et al., 

2011). Já na Espanha, entre 2005 e 2014, N. cyriacigeorgica foi a espécie mais 

prevalente (Valdezate et al., 2017). 

Um estudo de coorte retrospectivo de nocardiose, conduzido entre 1997 e 

2014 na Austrália, relatou uma incidência anual de 2,02 por 100 000 indivíduos, 

sendo N. brasiliensis a mais prevalente (McGuinness et al., 2016). 

No Japão, N. farcinica foi o agente mais frequente entre os isolados de 

trinta pacientes com diagnóstico definitivo de nocardiose pulmonar em um 

hospital, investigados retrospectivamente entre janeiro de 1995 e dezembro de 

2015 (Takiguchi et al., 2017). N. farcinica também foi a espécie mais isolada em 

um estudo sobre a caracterização de isolados clínicos de cepas patogênicas de 

Nocardia e actinomicetos na Tailândia, de 1996 a 2003 (Poonwan et al., 2005). 

Fatahi-Bafghi et al. (2016) identificaram as espécies de Nocardia por meio 

de testes fenotípicos e técnicas moleculares, aplicadas em isolados de pacientes 

iranianos com nocardiose. Vinte e sete Nocardia spp. foram isoladas e a análise 
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dos resultados dos testes fenotípicos mostrou a indentificação em nível de 

complexo e gênero: complexos N. asteroides, N. otitidiscaviarum, N. nova e 

Nocardia spp. Já o sequenciamento completo do gene 16S rRNA identificou ao 

nível de espécie: N. cyriacigeorgica, N. otitidiscaviarum, N. farcinica, N. 

transvalensis e N. nova. Neste estudo, conclui-se que o sequenciamento 

completo do gene 16S rRNA é necessário para a confirmação da espécie. 

A espécie N. beijingensis foi isolada pela primeira vez em amostras de solo 

de uma montanha na China (Wang et al., 2001). Três anos depois, foram 

descritos os primeiros casos de nocardiose humana causados por essa espécie 

(Kageyama et al., 2004). 

No Brasil, entre 1970 e 2013, foram publicados 27 estudos sobre a 

nocardiose humana (excluindo-se estudos sobre micetomas), num total de 58 

casos. Ainda que o Brasil seja o quinto maior país do mundo em termos de 

extensão territorial e população, formas de nocardiose pulmonar, extrapulmonar 

e sistêmica foram relatadas em apenas 6 dos 26 estados brasileiros e pelo 

menos 33,8% desses casos foram fatais (revisado por Baio et al., 2013). 

Sampaio et al., em 2017, descreveram as características epidemiológicas, 

clínicas, laboratoriais e terapêuticas de vinte e um casos de micetoma na 

Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, entre 1991 e 2014. A maioria dos 

casos ocorreu na região Sudeste do Brasil e o eumicetoma prevaleceu sobre o 

actinomicetoma (61,9% e 38,1%, respectivamente). Seis de oito casos de 

actinomicetoma tiveram culturas identificadas como Nocardia spp. (n = 3), N. 

brasiliensis (n = 2) e N. asteroides (n = 1) (Sampaio et al., 2017). 

O método padrão ouro para identificação de Nocardia é o isolamento em 

cultura. Esta é a principal etapa para identificação do gênero e da espécie, e 
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para o teste de suscetibilidade a antimicrobianos (Yamamura et al., 2003). O 

diagnóstico da nocardiose pode ser muito difícil devido ao crescimento lento da 

bactéria em cultura e ao quadro clínico inespecífico (Baldi et al., 2006). Além 

disso, a Nocardia pode ser inadequadamente identificada como micobactéria na 

rotina diagnóstica em casos suspeitos de tuberculose (De & Desikan, 2009). 

A morfologia das colônias no meio Löwenstein-Jensen de muitas espécies 

de Nocardia sp. pode ser confundida com a de espécies de Mycobacterium sp., 

e a análise microscópica deve ser realizada cuidadosamente porque esses dois 

gêneros podem apresentar ramificações. A diferenciação é realizada por 

observação de hifas aéreas, produzidas apenas por espécies de Nocardia sp. 

(McNeil & Brown, 1994). 

Em razão dessa dificuldade de diferenciação de gêneros, Muricy et al. 

(2014) propuseram em seu estudo um algoritmo para identificação de espécies 

de isolados sugestivos de Nocardia sp. Os isolados de pacientes com história de 

comorbidades e imunossupressão que apresentassem colônias rugosas e 

pigmentadas, de hifas aéreas filamentosas formadoras de bacilos, resistentes à 

lisozima e sem sítio de restrição para BstEII foram considerados sugestivos de 

Nocardia spp. Essa identificação prévia com técnicas mais precisas para esses 

isolados é essencial para que seja oferecido o tratamento mais adequado aos 

pacientes (Muricy et al., 2014). 

A avaliação de amostras de esfregaço e cultura permanecem como os 

principais métodos diagnósticos e, geralmente, o isolamento do microrganismo 

em meios primários ou seletivos não é difícil (Girard et al., 2017). No exame 

direto, caracteriza-se por ser um bacilo ramificado gram-positivo e pela 

positividade na coloração de Ziehl-Neelsen (bacilo álcool-ácido resistente 
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fracamente positivo). Na cultura, o crescimento ocorre geralmente entre dois a 

cinco dias, entretanto, recomenda-se manter a incubação por 20 a 30 dias 

quando houver suspeita de nocardiose (Saubolle & Sussland, 2003). 

A técnica de MALDI-TOF MS tem sido cada vez mais utilizada para 

identificação de microrganismos de crescimento lento e de diagnóstico difícil 

como as nocardias. Já foi demonstrado que o MALDI-TOF MS fornece 

identificação precisa de Nocardia spp. quando uma biblioteca amplificada de 

espécies é empregada. Porém, melhorias nos bancos de dados ainda são 

necessárias pois, enquanto algumas espécies são facilmente identificadas (por 

exemplo, N. brasiliensis), outras são apenas classificadas segundo o complexo 

a que pertencem. A identificação de espécies incomuns continua sendo um 

desafio (Blosser et al., 2016; Buckwalter et al., 2016). 

Conville et al. (2017) apresentaram uma atualização taxonômica e métodos 

atuais de identificação microbiana, propondo como o primeiro método de 

identificação o MALDI-TOF MS, validado para as espécies mais comuns de 

Nocardia, a fim de minimizar o número de cepas que requerem sequenciamento 

genômico ou encaminhamento a um centro de referência para identificação. 

Nesse contexto, a nocardiose pode ser uma doença de difícil diagnóstico e 

tratamento, e a identificação correta dos isolados de Nocardia spp. é essencial 

para uma melhor conduta terapêutica. A escolha do antimicrobiano correto para 

o tratamento pode ser auxiliada por testes de suscetibilidade in vitro. 

Existem comitês internacionais que estabelecem padrões laboratoriais para 

auxiliar na realização e interpretação dos testes de suscetibilidade 

antimicrobiana, entre os quais: o comitê norte-americano Instituto de Padrões 

Clínicos e Laboratoriais (“Clinical and Laboratory Standards Institute”; CLSI), o 
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Comitê Europeu de Teste de Suscetibilidade Antimicrobiana (“European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”; EUCAST) e, criado mais 

recentemente, o Comitê Brasileiro de Testes de Suscetibilidade Antimicrobiana 

(“Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”; BrCAST). 

O EUCAST considera Nocardia spp. como um grupo de organismos 

causadores de infecções menos comuns e os pontos de corte para os 

antimicrobianos ainda não foram estabelecidos, e não há um protocolo 

específico a ser seguido para a realização dos testes de suscetibilidade 

antimicrobiana. A recomendação do comitê é que, em alguns casos, na ausência 

de pontos de corte, é de relevância pesquisar na literatura para obter 

orientaçãoes sobre quais antimicrobianos poderão ser incluídos nos testes 

(EUCAST, 2016). 

O CLSI recomenda a microdiluição em caldo para a determinação da 

suscetibilidade de Nocardia spp. aos antimicrobianos (CLSI, 2018). Esse método 

é realizado em uma microplaca estéril de 96 poços com pequenos volumes fixos 

de caldo Mueller-Hinton Cátion-Ajustado, antimicrobianos e inóculo bacteriano 

(Brown-Elliott et al., 2006; CLSI, 2018). 

A Concentração Inibitória Mínima (CIM) é a menor concentração do agente 

antimicrobiano que inibe completamente o crescimento do microrganismo nos 

tubos ou poços de microdiluição, na observação a olho nu, sem o auxílio de 

aparelhos. As CIMs resultantes do teste de microdiluição podem auxiliar os 

clínicos na escolha mais adequada do antimicrobiano e respectiva concentração 

para tratar uma infecção (CLSI, 2018). 

Os antimicrobianos geralmente testados e recomendados pelo CLSI são 

baseados nos medicamentos de primeira e segunda linha utilizados no 
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tratamento da nocardiose.Incluem Amicacina, Trimetoprima-Sulfametoxazol 

(TMP-SMX), Ciprofloxacina, Cefepima, Imipenem, Ceftriaxona, Amoxicilina 

Ácido Clavulânico, Linezolida, Cefotaxima, Claritromicina, Minociclina, 

Moxifloxacina, Tobramicina e Doxiciclina (CLSI, 2018). 

Nos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, o procedimento e a 

interpretação dos resultados requerem experiência e conhecimento do 

profissional de laboratório para determinar a suscetibilidade entre as diferentes 

espécies de Nocardia (Brown-Elliott et al., 2006). 

Nesse contexto, a subjetividade na visualização e interpretação dos 

resultados da microdiluição em caldo tem sido abordada por muitos estudos e a 

utilização de corantes na incubação parece diminuir as diferenças entre as 

leituras. O sal de resazurina, por exemplo, tem sido utilizado na medição de 

viabilidade celular de organismos vivos, como bactérias, fungos e células de 

mamíferos, considerado eficiente, confiável, sensível, seguro e econômico 

(O’Brien et al., 2000). 

A resazurina (de cor azul), que penetra nas células onde é reduzida a 

resorufina (de cor rosa), tem sido usada para avaliar a viabilidade e 

contaminação bacteriana, para testar a atividade antimicrobiana e também em 

estudos de citotoxicidade celular (Palomino et al., 2002). 

Segundo Zhao et al. (2017), o uso do corante Alamar Blue (nome comercial 

da resazurina) é barato e confiável para o teste in vitro de suscetibilidade a 

antimicrobianos de isolados de Nocardia spp. e sua aplicação poderia melhorar 

a padronização internacional desse teste. 

Em um outro estudo, foi utilizado a resazurina como um método alternativo 

para verificar a suscetibilidade antimicrobiana de micobactérias de crescimento 



Introdução | 10 

 

 
Dissertação de Mestrado –Vivian Caso Coelho 

 
  

rápido. Um alto nível de concordância (kappa 1,000-0,884) foi obtido entre o 

método padrão ouro (Meio Mueller-Hinton; MH) e o MH com resazurina. A 

resazurina representou uma excelente alternativa para determinação da CIM 

para micobactérias e os resultados podem ser lidos de forma confiável, mais fácil 

e mais rápido do que com o método padrão ouro (Ramis et al., 2015). 

Adicionalmente, a leitura das densidades ópticas (DOs) por 

espectrofotometria também têm sido utilizadas como método alternativo de 

determinação das CIMs, a fim de diminuir ainda mais a interpretação subjetiva 

dos resultados de microdiluição em caldo. Em um estudo com 25 isolados 

clínicos de Aspergillus spp., foram feitos testes de suscetibilidade a antifúngicos, 

comparando-se os métodos de leituras visual proposto pelo CLSI, um método 

usando leituras espectrofotométricas, e um método colorimétrico. O método 

colorimétrico e as leituras espectrofotométricas mostraram altos níveis de 

concordância com o método proposto pelo CLSI, e níveis até mais elevados de 

sensibilidade (Meletiadis et al., 2001). 

Considerando que a escolha terapêutica adequada baseada nos testes de 

suscetibilidade in vitro por microdiluição em caldo tornou-se mais relevante, 

devido ao aumento significativo das infecções bacterianas causadas por 

Nocardia spp., principalmente em pacientes imunodeprimidos (Conville et al. 

2017)., o presente estudo investigou a determinação das CIMs pelas leituras com 

Resazurina e das densidades ópticas por Espectrofotometria como possíveis 

alternativas para reduzir a subjetividade na interpretação dos resultados dos 

testes de suscetibilidade a antimicrobianos por microdiluição em caldo em 

isolados de Nocardia spp. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 

Avaliar a aplicação do corante resazurina e a leitura por espectrofotometria 

na interpretação do perfil de suscetibilidade de isolados de Nocardia spp. a 

antimicrobianos pelo método de microdiluição em caldo. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 

a) Verificar a suscetibilidade in vitro de isolados de Nocardia spp. de interesse 

médico aos antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e 

Trimetoprima-sulfametoxazol, pelo método de microdiluição em caldo; 

b) Testar o método de microdiluição em caldo com Resazurina aplicado nos 

isolados de Nocardia spp. e cepas de referência; 

c) Testar o método de microdiluição em caldo, com leituras de densidade 

óptica por Espectrofotometria aplicado nos isolados de Nocardia spp. e 

cepas de referência; 

d) Comparar os resultados das Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs) e 

calcular a concordância numérica dos ensaios de microdiluição em caldo 
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obtidos pelas leituras Visual Padrão Ouro, Visual com Resazurina e leitura 

das densidades ópticas por Espectrofotometria; 

e) Calcular a concordância categórica (classificação do isolado como 

suscetível, resistência intermediária ou resistente), bem como, os 

percentuais de erros entre os resultados dos ensaios de microdiluição em 

caldo obtidos pela leitura Visual Padrão Ouro, Visual com Resazurina e 

leitura das densidades ópticas por Espectrofotometria. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Ética em pesquisa 

 

 

O presente trabalho foi submetido e aprovado pela Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEP 

FMUSP 036/19 - Anexo). Todos os procedimentos e resultados descritos nesse 

trabalho foram realizados e obtidos no Laboratório de Investigação Médica em 

Imunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (LIM 48). 

 

 

3.2 Isolados de Nocardia spp. 

 

 

Quinze isolados de Nocardia spp. (n = 15) da Coleção de Culturas do 

Laboratório de Investigação Médica em Micologia (LIM 53) foram incluídos neste 

estudo (Tabela 1). Oito isolados foram previamente identificados por métodos 

morfológicos (colorações de Gram e de Ziehl-Neelsen), análises bioquímicas e 

moleculares (sequenciamento do gene 16S rRNA) (Muricy et al., 2014). Os sete 

isolados não identificados no estudo anterior foram analisados e identificados 

por métodos fenotípicos e genotípicos no LIM 48.  
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Tabela 1 - Espécies e números de identificação dos isolados de Nocardia spp. 

Espécies Número dos isolados (n) 

Nocardia beijingensis (N. beijingensis) 1180* e 1181* (2) 

Nocardia brasiliensis (N. brasiliensis) 
83, 95*, 129*, 514, 519*, 

608, 775 e 865 (8) 

Nocardia farcinica (N. farcinica) 788*, 935, 2901* (3) 

Nocardia otitidiscaviarum (N. otitidiscaviarum) 779 e 937 (2) 

*identificados fenótipos e genótipos no LIM48. 

 

 

3.3 Identificação Fenotípica 

 

 

Dentre os métodos fenotípicos para identificação dos isolados de Nocardia 

spp., foi realizada a coloração de Gram. Uma lâmina com o esfregaço bacteriano 

foi coberta com solução de cristal violeta e aguardou-se um minuto para depois 

lavar rapidamente com água destilada. Logo após, a lâmina foi coberta com 

solução de lugol, esperou-se um minuto e novamente, foi lavada com água 

destilada. Foi gotejada solução etanol-acetona por trinta segundos e novamente 

lavada. Por fim, a lâmina foi coberta com solução de fucsina básica, aguardou-

se trinta segundos, foi lavada em água destilada e deixada em ar ambiente para 

secar. As bactérias que adquirem a coloração azul violeta são chamadas de 

gram-positivas e aquelas que adquirem a coloração vermelho são chamadas de 

gram-negativas (Freitas, 2007). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esfrega%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lugol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fucsina_b%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria_gram-positiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria_gram-negativa
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Paralelamente, foi feita a coloração de Ziehl-Neelsen que se baseia na 

capacidade de algumas bactérias (micobactérias e actinomicetos) resistirem aos 

métodos comuns de coloração devido à composição altamente lipídica da 

parede celular. Fixou-se o esfregaço bacteriano na lâmina, na chama do bico de 

Bunsen. A lâmina foi coberta com fucsina, aquecida por cinco minutos e então, 

lavada com água. Descorou-se com álcool-ácido até remover todo o corante para 

depois cobrir a lâmina com azul de metileno por dois minutos. Por fim, a lâmina 

foi lavada com água e deixada para secar em ar ambiente. Desta forma, a fucsina 

de Ziehl cora todas as bactérias de vermelho, e após a descoloração com álcool-

ácido, somente os bacilos álcool-ácido resistentes (B.A.A.R.) conservarão essa 

cor (Berd, 1973). 

 

 

3.4 Identificação Molecular 

 

 

Os isolados foram identificados pelo sequenciamento automatizado do tipo 

Sanger (sequenciador ABI PRISM 3500 Genetic Analyser, Applied Biosystems) 

da região amplificada do gene 16S rRNA. Foram utilizados os oligonucleotídeos 

iniciadores Noc1 (5'-GCTTAACACATGCAA GTCG-3) e Noc2 (5'-

GAATTCCAGTCTCCCCTG-3), que amplificam um fragmento de 606 pb 

(Rodrıguez-Nava et al., 2006). As sequências foram analisadas no “software” 

BioEdit versão 7.2.3 (Ibis Therapeutics Carlsbad; Hall, 1999) e comparadas às 

depositadas no GeneBank (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), utilizando-se 
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a ferramenta BLAST (“Basic Local Alignment Search Tool”). Foram considerados 

da mesma espécie, os isolados com mais de 98% de homologia. 

 

 

3.5 Documentos de referência 

 

 

Os procedimentos da microdiluição em caldo, controles de qualidade e os 

critérios interpretativos dos resultados seguiram as recomendações dos 

documentos M24-A2-Teste de suscetibilidade de Micobactérias, Nocardias e 

outros Actinomicetos Aeróbicos (CLSI, 2011), e M24-Teste de suscetibilidade de 

Micobactérias, Nocardias e outros Actinomicetos Aeróbicos (CLSI, 2018), e dos 

suplementos M100S-Padrões de performance para testes de suscetibilidade a 

antimicrobianos (CLSI, 2016) e M62-Padrões de performance para testes de 

suscetibilidade de Micobactérias, Nocardias e outros Actinomicetos Aeróbicos 

(CLSI, 2018). 

 

 

3.6 Cepas de Referência – Controle de Qualidade 

 

 

Nos testes de suscetibilidade in vitro por microdiluição em caldo para 

isolados de Nocardia spp. é recomendada a utilização de cepas bacterianas de 

referência como controles de qualidade dos ensaios. No presente estudo, foram 

testadas as cepas de referência Escherichia coli “American Type Culture 
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Collection” (ATCC; Coleção de Cultura Norte Americana) 25922 (E. coli), 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 (E. faecalis), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (P. aeruginosa) e Staphylococcus aureus ATCC 29213 (S. aureus), 

recomendadas pelo CLSI (2011 e 2018), para os ensaios de suscetibilidade aos 

antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e Trimetoprima–

Sulfametoxazol (TMP-SMX). Na Figura 1, são apresentados os intervalos de 

variação de valores de CIMs estabelecidos pelo CLSI (2011 e 2018) para esses 

microrganismos e antimicrobianos.  
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Figura 1 - Controle de Qualidade. Intervalos de variação de valores de CIMs 
esperados (círculos cinzas), estabelecidos pelo CLSI (2011 e 2018), para as 
cepas de referência E. coli (ATCC 25922), E. faecalis (ATCC 29212), P. 
aeruginosa (ATCC 27853) e S. aureus (ATCC 29213), e os antimicrobianos 
Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX; *não há valores pré-
estabelecidos de CIMs de Minociclina para P. aeruginosa. 
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3.7 Diluição dos antimicrobianos 

 

 

Os isolados de Nocardia spp. foram avaliados pelo método de microdiluição 

em caldo para verificar a suscetibilidade a quatro antimicrobianos recomendados 

pelo CLSI para o tratamento primário da nocardiose: Amicacina (Sigma-Aldrich), 

Ciprofloxacina (Sigma-Aldrich), Minociclina (Sigma-Aldrich) e Trimetoprima-

Sulfametoxazol (TMP-SMX; Sigma-Aldrich). 

Para o preparo da solução-estoque dos antimicrobianos, calculou-se a 

massa de cada antimicrobiano, de acordo com a seguinte fórmula: 

Massa (mg) = 

Volume (mL) × Concentração (μg/mL) 

Potência (μg/mL) 

A massa calculada para cada antimicrobiano foi inicialmente dissolvida no 

solvente adequado e esta solução foi posteriormente diluída para a obtenção da 

concentração desejada. 

Na Tabela 2, estão detalhados os solventes, os diluentes e as 

concentrações das soluções-estoque de cada antimicrobiano. Para a 

combinação de TMP-SMX, cada antimicrobiano foi dissolvido e diluído 

separadamente, e então foi preparada a solução-estoque com as concentrações 

finais de Trimetoprima a 1 280,0 μg/mL e de Sulfametoxazol a 24 320,0 μg/mL. 

As soluções-estoque foram preservadas em alíquotas a -80 °C até a utilização.  
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Tabela 2 - Solventes, diluentes e concentrações das soluções-estoque dos 
antimicrobianos (documento MS100; CLSI, 2018.) 

Antimicrobiano Solvente Diluente 
Concentração 

(μg/mL) 

Amicacina Água Água 5 120,0 

Ciprofloxacina Ác. Clorídrico 0,1 N Água 1 280,0 

Minociclina Água Água 640,0 

Trimetoprima 
Ác. Láctico 0,05 M 

(10% do final) 
Água morna 1 280,0 

Sulfametoxazol Hidróx. de Sódio 2,5 M Água 24 320,0 

 

 

Para os ensaios de microdiluição em caldo, a solução-estoque de cada 

antimicrobiano foi descongelada e diluída na proporção de 1:10, em caldo 

Mueller Hinton Cátion-Ajustado (MHCA; BBL), para a obtenção da solução de 

uso. Foram utilizadas microplacas estéreis de cultura celular de 96 poços de 

fundo chato (Corning) para uso no espectrofotômetro, sendo um antimicrobiano 

por microplaca. Aos poços da coluna 1, foram aplicados 200 μL/poço da solução 

de trabalho de um antimicrobiano, e 100 μL/poço de MHCA nos poços das 

colunas 2 a 10. 

Foram realizadas diluições seriadas a partir dos poços da coluna 1, 

passando 100 μL de um poço ao seguinte, homogeneizando o conteúdo com o 

auxílio de uma pipeta multicanal, sucessivamente até os poços da coluna 10. Da 

coluna 10, foram eliminados 100 μL/poço para que todos os poços ficassem com 

o volume final de 100 μL. As microplacas com os antimicrobianos diluídos foram 

mantidas a -80 °C por 6 meses, até a utilização.  
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3.8 Preparo dos inóculos bacterianos 

 

 

Todos os isolados de Nocardia spp. e as cepas de referência foram 

preservados a -80 °C em caldo “Brain Heart Infusion” (BHI; HiMedia) com 20% 

de glicerol. Para os testes de suscetibilidade, foram descongelados e cultivados 

em “Tryptone Soy Agar” (TSA; Kasvi), isolado de Nocardia spp. a 35 °C por 7 

dias e cepas de referência a 35 °C por 24 horas. 

Após o período de incubação, foram realizadas as seguintes etapas: com 

o auxílio de uma alça bacteriológica descartável, uma porção da massa de 

cultura foi passada para um microtubo contendo de 8 a 10 micro pérolas de vidro 

(3 mm; Sigma) e 1 mL de solução salina a 0,85%. O microtubo foi 

homogeneizado vigorosamente em vórtex até a dissolução dos grumos 

bacterianos (CLSI, 2018). No caso de alguns isolados que formaram grumos 

mais resistentes na dissolução anterior, usou-se a outra ponta da alça 

bacteriológica descartável para auxiliar na melhor dissolução da massa 

bacteriana, com movimentos similares ao uso de um micropistilo. 

A suspensão bacteriana foi deixada em repouso por 10 a 15 minutos e 500 

μL de sobrenadante foi transferido para um tubo de vidro contendo 2 mL de 

solução salina a 0,85%. A turbidez foi verificada no nefelômetro Densicheck 

(BioMérieux) e ajustada para a escala 0,5 de McFarland (equivalente a 1–5 × 107 

Unidades Formadoras de Colônia/mL; UFC/mL). Em seguida, fez-se uma 

diluição 1:100 (1–5 × 105 UFC/mL) em MHCA, em um tubo cônico de 15 mL.  
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3.9 Preparo do corante Resazurina 

 

 

A solução de Resazurina foi preparada no máximo com 24 horas de 

antecedência ao uso, a partir da dissolução do corante em pó Sal de Resazurina 

Sódica (Sigma-Aldrich) em tampão Fosfato Salina (“Phosphate-Buffered Saline”; 

PBS; Gibco) 1×, pH 7,2, nas concentrações de 0,01 e 0,05%. Após 

homogeneização, a solução foi esterilizada por filtração em membrana de 0,22 

μm e armazenada a 4 ºC, protegida da luz. 

Primeiramente, foram realizados testes para seleção da concentração e do 

volume de resazurina adequados (Teste 1). Os inóculos das cepas de referência 

e de quatro isolados de Nocardia spp. foram preparados como descrito no item 

3.6 e incubados em microplacas contendo apenas caldo MHCA, sem 

antimicrobianos. Foram então aplicados 20 ou 30 μL/poço de resazurina a 0,01 

ou 0,05% e a mudança de cor foi acompanhada nos poços com cepas de 

referência a cada 1 hora, até o total de 4 horas. Nos poços com isolados de 

Nocardia spp., a microplaca foi verificada a cada 2 horas, até o total de 8 horas, 

e após 24 e 48 horas da aplicação da resazurina (Palomino et al., 2002; Schena 

et al. 2016). 

Já o Teste 2 consistiu na avaliação de dois períodos de incubação, 48 e 72 

horas, de isolados de Nocardia spp. com os antimicrobianos, sem e com 

resazurina. O CLSI recomenda a leitura visual das CIMs após 72 horas, porém, 

no presente trabalho, também se realizou a leitura após 48 horas para verificar 

a possibilidade de diminuição do tempo de incubação com o uso da resazurina. 
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3.10 Espectrofotometria 

 

 

As densidades ópticas (DO) dos poços das microplacas foram lidas no 

espectrofotômetro Versa Max (Molecular Devices) em três comprimentos de 

onda, inicialmente, para a seleção do mais adequado: 560, 590 e 620 nm 

(Meletiadis et al., 2017; Claudino et al.,2008; Riss et al., 2013). 

A CIM foi definida como a menor concentração de antimicrobiano com 

percentual de crescimento bacteriano ≤ 10% em relação ao poço do controle 

positivo (C+) (Meletiadis et al., 2017). O percentual de crescimento bacteriano 

foi calculado a partir da seguinte fórmula: 

Percentual de Crescimento (%) = 
DO (poço) – DO (C-) 

× 100 
DO (C+) – DO (C-) 

Onde: 
DO (poço) é a densidade óptica do poço do qual se quer definir o percentual 

de crescimento; 

DO (C-) é a densidade óptica do poço do controle negativo; 

DO (C+) é a densidade óptica do poço do controle positivo. 

 

 

3.11 Teste de suscetibilidade por microdiluição em caldo 

 

 

Os testes de suscetibilidade por microdiluição em caldo foram realizados 

em duplicata de microplacas para cada antimicrobiano, sendo uma sem 

(microplaca 1) e a outra com resazurina (microplaca 2). 
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A Figura 2, representa um exemplo de microplaca com a diluição da 

Amicacina, 100 µL/poço, nas concentrações finais de 256,0 a 0,5 μg/mL nas 

colunas 1 a 10, e os controles positivo e negativo nas colunas 11 e 12, 

respectivamente. Nas linhas A à F, foram aplicados 100 µL/poço das suspensões 

dos isolados de Nocardia spp. (em duplicata), na linha G, 100 µL/poço da 

suspensão da cepa de referência E. coli, e na H, 100 µL/poço da suspensão de 

E. faecalis. Para os demais antimicrobianos, foram aplicadas as suspensões de 

bactérias da mesma forma, variando os intervalos das diluições e as cepas de 

referência padronizadas pelo documento do CLSI de 2011. Para a adequação 

ao documento mais recente do CLSI, de 2018, a cepa de referência S. aureus 

foi também testada em duplicata para todos os antimicrobianos. 

Os poços das colunas 11 e 12 foram utilizados como os controles positivo 

e negativo do ensaio, respectivamente. Aos poços de controle positivo ou de 

controle de crescimento (C+), foram aplicados 100 μL/poço de uma suspensão 

de Nocardia spp. e 100 μL/poço de caldo MHCA puro e, aos poços de controle 

negativo ou de controle de esterilidade (C-), foram aplicados 200 μL/poço de 

caldo MHCA puro. 
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Figura 2. Exemplo de uma microplaca, com as diluições de Amicacina nas 
colunas de 1 a 10 (de 256,0 a 0,5 μg/mL) e controles do ensaio nas colunas 11 
(C+: controle positivo) e 12 (C-: controle negativo), isolados de Nocardia spp. 
nas linhas A à F, e cepas de referência nas linhas G e H. 

 

 

As microplacas foram incubadas a 35 °C e, após 17 horas, foi realizada a 

leitura visual para verificar se o crescimento das cepas de referência estava 

dentro do intervalo de variação de CIMs esperado e similar entre as duas 

microplacas. Na microplaca 2, a resazurina foi aplicada apenas nos poços com 

cepas de referência e essa foi incubada por mais 3 horas a 35 °C. Após esse 

período, foi realizada a leitura visual e a leitura de DOs dos poços das duas 

microplacas (20 horas de incubação). 

Após 24 horas do início da incubação, a resazurina foi aplicada nos poços 

com isolados de Nocardia spp. da microplaca 2. As duas microplacas 

permaneceram incubadas a 35 °C, sendo a leitura visual da microplaca 1, sem 

resazurina, realizada após 72 horas do início da incubação. A microplaca 2 foi 
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verificada em dois momentos: 24 e 48 horas após a aplicação de resazurina (48 

e 72 horas após o início da incubação, respectivamente – Teste 2). 

A leitura das DOs foi realizada em três comprimentos de onda, 560, 590 e 

620 nm, no espectrofotômetro Versa Max (Molecular Devices). Os valores das 

CIMs foram avaliados pela leitura visual e pela leitura de DOs após 20 horas de 

incubação das cepas de referência, sem e com resazurina, respectivamente. 

Para os isolados, os valores das CIMs foram avaliados após 72 horas de 

incubação. 

Na Tabela 3, são apresentados os valores limites das CIMs e os critérios 

interpretativos utilizados para cada antimicrobiano, segundo as recomendações 

do documento M62 do CLSI (2018). 

 

 

Tabela 3 - Antimicrobianos, respectivos limites de CIM (em µg/mL) para a 

classificação dos isolados de Nocardia spp. em suscetível (S), de 

resistência intermediária (I) ou resistente (R), e intervalos de 

diluições (em µg/mL) (CLSI, 2018) 

Antimicrobianos Limites das CIMs (µg/mL) Intervalo de 
diluições 
(µg/mL) S I R 

Amicacina ≤ 8,0 — ≥ 16,0 0,5–256,0 

Ciprofloxacina ≤ 1,0 2,0 ≥ 4,0 0,12–64,0 

Minociclina ≤ 1,0 2,0–4,0 ≥ 8,0 0,06–32,0 

TMP-SMX ≤ 2,0/38,0 — ≥ 4,0/76,0 
0,12–64,0 / 

2,37–1 216,0 
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3.12 Teste de suscetibilidade por disco difusão 

 

 

O teste de suscetibilidade por disco difusão (DD) foi realizado para o 

fármaco Trimetoprima–Sulfametoxazol (TMP-SMX), como recomendado pelo 

CLSI (2018). É importante confirmar os resultados das CIMs por microdiluição 

em caldo de isolados com pontos de corte no limite do suscetível para o 

resistente, já que para esse fármaco não há classificação de resistência 

intermediária. 

Preparou-se e esterilizou-se o ágar Mueller Hinton de acordo com as 

instruções do fabricante (DME) ou fundiu-se o ágar pronto (DME) com o mínimo 

de aquecimento. À 50 ºC, o ágar foi distribuído em placas de Petri, 

aproximadamente 25 mL para placas de 90 mm, de maneira a se obter uma 

superfície plana e uniforme, com 4 mm de espessura. Nessa temperatura, evita-

se a formação de condensado na tampa e na superfície do meio, deixando a 

tampa da placa entreaberta até o endurecimento do ágar. Esse processo foi 

realizado em ambiente estéril e o pH final do meio de cultura foi de 7,3 ± 0,2 a 

25 ºC. 

Os discos de sensibilidade (Sensidisc, DME) foram removidos da geladeira 

15 minutos antes do início do teste e deixados a temperatura ambiente para 

minimizar a possibilidade de condensação de água nos mesmos. 

Após o período de incubação adequado dos isolados de Nocardia spp. (7 

dias em ágar TSA a 35 ºC) e das cepas de referência (24 horas em ágar TSA a 

35 ºC), foram realizadas as seguintes etapas: com o auxílio de uma alça 
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bacteriológica descartável, uma porção da massa de cultura foi passada para um 

microtubo contendo de 8 a 10 micro pérolas de vidro (3 mm; Sigma) e 1 mL de 

solução salina a 0,85%. O microtubo foi homogeneizado vigorosamente em 

vórtex até a dissolução dos grumos bacterianos e então, deixado em repouso 

por 10 a 15 minutos. Logo após, 500 μL de sobrenadante dessa suspensão foi 

transferido para um tubo de vidro contendo 2 mL de solução salina a 0,85%. 

A turbidez do sobrenadante foi verificada no nefelômetro Densicheck 

(BioMérieux) e ajustada para a escala 0,5 de McFarland (equivalente a 1–5 × 107 

UFC/mL). Mergulhou-se um "swab" de algodão não-tóxico e estéril na 

suspensão, e o excesso foi removido, apertando e girando o mesmo contra as 

paredes internas do tubo. 

A suspensão bacteriana foi aplicada à superfície do meio Mueller Hinton na 

placa de Petri, semeando-se com o “swab” em pelo menos 3 sentidos, girando a 

placa em um ângulo de 60º após cada semeadura. Os discos de sensibilidade 

foram posicionados no centro da placa com ágar e levemente pressionados com 

uma pinça estéril, de maneira a se assegurar o contato com a superfície. Os 

isolados de Nocardia spp foram incubados a 35 ºC por 3 a 5 dias, e as ATCCs 

de referências S. aureus 25923 e S. aureus 29913 por 18 horas, como controles 

de qualidade (Conville et al., 2012).  

Os halos de inibição foram medidos com uma régua e registrados em 

milímetros, incluindo-se o diâmetro dos discos. Colocou-se a placa de Petri a 

alguns centímetros de uma superfície escura, iluminando-a indiretamente, e a 

zona de leitura dos halos foi definida como a área em que não se observou 

crescimento visível a olho nu. 
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A trimetoprima e as sulfonamidas se antagonizam e permitem um leve 

crescimento ao redor do halo, então, mede-se somente o halo óbvio para a 

determinação do diâmetro da zona (CLSI, 2018). 

Segundo o documento M24 do CLSI (2018), o isolado de Nocardia sp. será 

considerado suscetível quando houver a formação de um halo ≥ 35 mm, e será 

considerado resistente quando o halo for ≤ 15 mm. 

 

 

3.13 Análise dos resultados 

 

 

Os resultados dos ensaios de microdiluição em caldo foram obtidos através 

de três métodos de leitura: a CIM determinada visualmente, método “padrão 

ouro” recomendado pelo CLSI, a CIM determinada visualmente com a 

resazurina, e a CIM determinada pela leitura das DOs por espectrofotometria. 

A Moda, que corresponde ao valor mais frequente com maior frequência 

absoluta, foi calculada para os valores de CIMs nos ensaios de microdiluição em 

caldo, resultantes dos três tipos de leitura. 

Os percentuais de concordâncias numérica e categórica dos resultados dos 

três tipos de leitura foram comparados intra-leituras (mesmo tipo de leitura, 

ensaios em dias diferentes) e inter-leituras (comparação entre os três tipos de 

leitura, ensaios paralelos). A concordância numérica foi o percentual 

concordante dos resultados das CIMs (± 1 diluição) e a categórica, o percentual 

concordante na classificação de suscetibilidade (suscetível, resistência 

intermediária ou resistente). Para o antimicrobiano TMP-SMX, foi também 
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calculada a concordância categórica dos resultados, considerando-se a CIM ± 2 

diluições. 

Adicionalmente, para a concordância categórica, as discrepâncias na 

classificação da suscetibilidade foram calculadas como percentuais de erros: 

Erros (%) = 
quantidade de erros no ensaio (n) 

× 100 
quantidade de comparações (N) 

 

Na Tabela 4, observam-se as definições de cada erro e os limites 

aceitáveis, sendo o “1º. Método” aquele usado como referência, sempre descrito 

antes do “2º. método" por exemplo: visual padrão ouro x visual com resazurina, 

onde o visual padrão ouro é o 1º e com resazurina, o 2º. método) (Meletiadis et 

al., 2017). 

 

Tabela 4 - Classificação dos erros de concordância categórica. Erros, 

definições e limites aceitáveis (em percentuais) 

Erro Definição Limite 

Leve 
quando um resultado for resistente ou susceptível 
no 1º. método de leitura, mas intermediário no 2º. 
método 

≤ 10,0% 

Grave 
quando um resultado for suscetível no 1º. método 
leitura, mas resistente no 2º. método (falsa 
resistência) 

≤ 3,0% 

Muito grave 
quando um resultado for resistente no 1º. método 
de leitura, mas suscetível no 2º. método (falsa 
suscetibilidade) 

≤ 1,5% 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Identificação dos isolados de Nocardia spp. 

 

 

Os quinze isolados foram fenotipicamente identificados pela coloração de 

Gram e coloração de Ziehl-Neelsen, e todos foram classificados como gram-

positivos e parcialmente álcool-ácido resistentes, respectivamente. Para os sete 

isolados não identificados no estudo de Silva (2015), foi realizado o 

sequenciamento do gene 16S rRNA. Os números dos isolados, as espécies 

identificadas e o número de depósito das sequências no GeneBank estão na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Identificação dos quinze isolados de Nocardia spp. 

Número dos isolados Espécies 

1180 Nocardia beijingensis MW348983 

1181 Nocardia beijingensis MW348984 

83 Nocardia brasiliensis (Silva, 2015) 

95 Nocardia brasiliensis MW348931 

129 Nocardia brasiliensis MW348933 

514 Nocardia brasiliensis (Silva, 2015) 

519 Nocardia brasiliensis MW348935 

608 Nocardia brasiliensis (Silva, 2015) 

775 Nocardia brasiliensis (Silva, 2015) 

865 Nocardia brasiliensis (Silva, 2015) 

788 Nocardia farcinica MW348936 

935 Nocardia farcinica (Silva, 2015) 

2901 Nocardia farcinica MW348955 

779 Nocardia otitidiscaviarum (Silva, 2015) 

937 Nocardia otitidiscaviarum (Silva, 2015) 
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4.2 Inóculos bacterianos e testes iniciais 

 

 

Um dos desafios iniciais no manuseio de culturas de Nocardia spp. é a 

tendência natural dessas bactérias em formar aglomerados celulares em cultura. 

Isso dificulta a dissolução das colônias e a obtenção de uma suspensão 

homogênea para o teste de microdiluição. Assim, na tentativa de facilitar esse 

processo, dois meios para o cultivo dos isolados foram testados, o ágar TSA 

(meio sólido) e o caldo MHCA (meio líquido). 

O cultivo dos isolados de Nocardia spp. em ágar TSA e a utilização da alça 

bacteriológica como um micro pistilo facilitaram mais a dissolução dos 

aglomerados bacterianos. No cultivo em caldo MHCA, houve mais contaminação 

dos isolados de Nocardia spp. com outras bactérias e maior tempo de cultura 

comparado ao ágar TSA. No caldo, os isolados demoraram mais de 7 dias de 

crescimento para se obter massa bacteriana suficiente para o experimento, 

enquanto que no ágar TSA, isso ocorreu em menos de 7 dias. Dessa forma, 

todos os experimentos seguintes foram realizados com a combinação ágar TSA 

e a alça bacteriológica como um micro pistilo. 

Para a escolha das cepas de referência, foram testadas, em duplicata, as 

cepas E. coli ATCC 25922, E. faecalis ATCC 29212 e P. aeruginosa ATCC 

27853, recomendadas no documento do CLSI, de 2011. Para a atualização do 

protocolo para o documento do CLSI de 2018, foi testada também a cepa S. 

aureus ATCC 29213, para os ensaios de suscetibilidade aos antimicrobianos 

Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX. 
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Na Tabela 6, estão os resultados preliminares das CIMs dos 

antimicrobianos em três testes independentes, com as cepas de referência de 

acordo com o CLSI (2011) e os isolados de Nocardia spp., através da leitura 

Visual Padrão Ouro. Foi verificada a reprodutibilidade dos resultados entre os 

ensaios, e foi possível classificar os isolados de Nocardia spp. segundo a 

suscetibilidade. 

Apenas para o isolado N. brasiliensis-608, não foi possível estabelecer a 

moda entre três ensaios com TMP-SMX porque os resultados foram diferentes 

em cada teste. Ressalta-se, porém, que os três resultados foram ≤ 2,0 µg/mL, 

possibilitando a classificação do isolado como suscetível.  
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Tabela 6 - Resultados das CIMs (em µg/mL) representativas de três testes 
independentes (com pelo menos 2 resultados iguais) para os 
antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX 
com as cepas de referência e os isolados de Nocardia spp. e 
classificação inicial como resistente (R), resistência intermediária (I) 
e suscetível (S) 

Cepas ATCCs e Isolados 
de Nocardia spp. 

Antimicrobianos 

Amicacina Ciprofloxacina Minociclina TMP-SMXa 

E. coli 8,0 S — — 2,0 I 1,0 S 

E. faecalis 128,0 R 1,0 S 2,0 I — — 

P. aeruginosa — — 0,5 S — — 64,0 R 

N. brasiliensis (n = 5)         

 83 1,0 S 0,12 S 16,0 R 8,0 R 

 514 0,5 S 0,12 S 16,0 R 4,0 R 

 608 1,0 S 8,0 R 0,5 S 0,5–2,0b S 

 775 0,5 S 8,0 R 1,0 S 1,0 S 

  865 2,0 S 8,0 R 1,0 S 0,25 S 

N. beijingensis (n = 2)         

 1180 0,5 S 1,0 S 0,12 S 0,25 S 

  1181 0,5 S 2,0 S 0,5 S 0,25 S 

N. otitidiscaviarum (n = 2)         

 779 0,5 S 8,0 R 0,12 S 0,5 S 

  937 1,0 S 4,0 I 0,12 S 2,0 S 

N. farcinica (n = 1)         

 935 1,0 S 64,0 R 0,06 S 4,0 R 

a: mostrados apenas os valores de moda e intervalos de TMP; b: resultados diferentes 
nos três testes. 
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4.3 Resazurina 

 

 

4.3.1 Teste 1 - concentração e volume 

 

 

Após a verificação da reprodutibilidade dos ensaios e o funcionamento 

adequado dos antimicrobianos, realizou-se o Teste 1 para definir a 

concentração, volume e o período de incubação com Resazurina adequados 

para as cepas de referência e os isolados de Nocardia spp. 

Foram testadas duas concentrações de Resazurina, 0,01 e 0,05%, nos 

volumes de 20 e 30 μL/poço, tanto nas culturas das cepas de referência quanto 

nas culturas de isolados de Nocardia spp., contendo apenas MHCA sem 

antimicrobianos. 

Na Figura 3, são apresentados os resultados das leituras visuais das cepas 

de referência E. coli, P. aeruginosa e E. faecalis, incubadas em caldo MHCA e 

Resazurina. As microplacas foram visualizadas e analisadas em intervalos de 

uma hora até o total de quatro horas após o início da incubação. 

A mudança de cor, de azul para rosa, ocorreu rapidamente nos testes com 

as três cepas de referência, sendo a menor concentração de 0,01% e o menor 

volume de 20 μL/poço de Resazurina selecionados para a continuidade dos 

ensaios.  
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Figura 3 - Teste 1. Resazurina foi aplicada em duas concentrações (0,01 e 
0,05%) e em dois volumes diferentes (20 e 30 μL/poço), e leitura visual foi 
realizada logo após a aplicação da Resazurina (0h) e a cada uma hora até o total 
de 4 horas após o início da incubação das cepas de referência E. coli (A), E. 
faecalis (B) e P. aeruginosa (C). Os testes foram realizados em duplicata.  



Resultados | 40 

 

 
Dissertação de Mestrado –Vivian Caso Coelho 

 
  

Os procedimentos do Teste 1 foram também realizados com alguns 

isolados de Nocardia spp. para definir a concentração (0,01 ou 0,05%) e o 

volume (20 ou 30 μL/poço) de Resazurina adequados (Figura 4). As leituras 

foram realizadas com intervalos de duas horas até o total de 10 horas após o 

início da incubação devido ao crescimento mais lento, característico dessas 

bactérias. 

Foram selecionados quatro isolados: N. brasiliensis-83, N. farcinica-935, N. 

otitidiscaviarum-779 e N. beijingensis-1180. O isolado 1180 também foi 

verificado após 24 e 48 horas de incubação, pois não houve mudança de cor 

após 10 horas como observada nos demais isolados. 

Assim como o ocorrido nas cepas de referência, a concentração de 0,01% 

e o volume de 20 μL/poço foram selecionados porque nessas condições, houve 

a mudança de cor da Resazurina mais rapidamente. 

Utilizou-se uma folha de papel sulfite branca para melhorar a visualização 

da diferença de cor entre o azul e rosa e obteve-se um registro fotográfico, 

mostrado na Figura 4, testado no isolado N. beijingensis-1180.  
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Figura 4 - Teste 1. Resazurina foi aplicada em duas concentrações (0,01 e 
0,05%) e em dois volumes diferentes (20 e 30 μL/poço), e leitura visual foi 
realizada logo após a aplicação da Resazurina (0h) a cada duas horas até o total 
de 10 horas após o início da incubação dos isolados de N. brasiliensis-83 (A), N. 
farcinica-935 (B), N. otitidiscaviarum-779 (C) e N. beijingensis-1180 (D). O 
isolado 1180 também foi verificado após 24 e 48 horas de incubação. Os testes 
foram realizados em duplicata.  
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Para alguns isolados, a mudança de cor da Resazurina resultou em tons 

de roxo, como demonstrado na Figura 5, o exemplo do isolado N. brasiliensis-

519, no ensaio com Minociclina. Nesses casos, o tom “arroxeado” foi 

considerado crescimento positivo e a CIM considerada foi aquela do poço 

imediatamente à esquerda, de coloração azul. 

 

 

Figura 5 - Exemplo da mudança de cor da Resazurina em tons de roxo. A 
CIM de Minociclina para o isolado N. brasiliensis-519 foi definida como aquela 
dos poços de cor azul (retângulo preto) imediatamente à esquerda dos poços de 
cor “arroxeada” (retângulo vermelho). 
 

 

4.3.2 Teste 2 - antimicrobianos e tempo de incubação 

 

 

O Teste 2 consistiu na avaliação dos resultados dos ensaios de 

microdiluição em caldo em dois períodos de incubação, 48 e 72 horas. Os 

isolados N. beijingensis-1181, N. brasiliensis-83 e -514, N. farcinica-935 e N. 

otitidiscaviarum-937 foram avaliados sem e com Resazurina, com os 

antimicrobianos, pela leitura visual. As CIMs de Amicacina, Ciprofloxacina, 

Minociclina e TMP-SMX e a classificação dos isolados em suscetível (S), 

resistência intermediária (I) e resistente (R) são apresentadas na Tabela 7. 

O isolado N. beijingensis-1181, após 48 horas de incubação, só apresentou 

crescimento detectável visualmente com Minociclina, na presença de 
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Resazurina. Após 72 horas, no ensaio com Ciprofloxacina, esse isolado foi 

classificado como de “resistência intermediária” nos resultados sem Resazurina 

e “suscetível” com Resazurina. 

O isolado N. brasiliensis-514 apresentou resultados concordantes com 

todos os antimicrobianos, tanto entre os períodos de 48 e 72 horas, quanto na 

presença ou não de Resazurina. Por outro lado, o isolado 83 da mesma espécie, 

nos ensaios com Minociclina, mudou de “resistência intermediária” na leitura de 

48 horas para “resistente” na de 72 horas, sem ou com o corante. 

Similarmente, o isolado N. farcinica-935 com TMP-SMX, foi classificado 

como “suscetível” na leitura de 48 horas, sem ou com Resazurina. Já na leitura 

de 72 horas, passou a ser “resistente” na presença do corante, porém, 

permanecendo “suscetível” na ausência. Por sua vez, o isolado N. 

otitidiscaviarum-937, com Ciprofloxacina, mudou de “resistência intermediária” 

para “resistente” nas leituras com Resazurina, enquanto não foi observada 

mudança na ausência do corante. 

Em consequência da ausência de crescimento do isolado N. beijingensis-

1181 após 48 horas de incubação e do aumento das CIMs na comparação entre 

as leituras de 48 e 72 horas, decidiu-se realizar a leitura dos resultados apenas 

após 72 horas de incubação nos ensaios seguintes.  
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Tabela 7 - Teste 2. Resultados das leituras visuais das CIMs (Moda em µg/mL) 
e classificação em suscetível (S), resistência intermediária (I) ou 
resistente (R) dos ensaios de microdiluição em caldo sem e com 
Resazurina, após 48 e 72 horas de incubação de isolados de 
Nocardia spp. na presença dos antimicrobianos Amicacina, 
Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX 

Isolados Antimicro-
bianos 

Leitura Visual 
(Moda das CIMs e Classificação) 

 Sem Resazurina  Com Resazurina 

  48h 72h  48h 72h 

N. beijingensis-
1181 

Amicacina — NA 1,0 S  — NA 0,5 S 

 Ciprofloxacina — NA 2,0 I  — NA 1,0 S 

 Minociclina — NA 1,0 S  0,25 S 0,5 S 

 TMP-SMX — NA 0,12 S  — NA 0,12 S 

N. brasiliensis-83 Amicacina 0,5 S 0,5 S  0,5 S 0,5 S 

 Ciprofloxacina 0,12 S 0,12 S  0,12 S 0,12 S 

 Minociclina 2,0 I 8,0 R  2,0 I 16,0 R 

 TMP-SMX 0,25 S 2 S  0,5 S 1 S 

N. brasiliensis-514 Amicacina 0,5 S 0,5 S  0,5 S 0,5 S 

 Ciprofloxacina 0,12 S 0,12 S  0,12 S 0,12 S 

 Minociclina 2,0 I 4,0 I  2,0 I 4,0 I 

 TMP-SMX 0,25 S 1,0 S  0,5 S 1,0 S 

N. farcinica-935 Amicacina 1,0 S 1,0 S  1,0 S 1,0 S 

 Ciprofloxacina 32,0 R 64,0 R  64,0 R 64,0 R 

 Minociclina 0,06 S 1,0 S  0,12 S 0,12 S 

 TMP-SMX 0,5 S 0,5 S  2,0 S 4,0 R 

N. 
otitidiscaviarum-
937 

Amicacina 0,5 S 0,5 S  1,0 S 1,0 S 

Ciprofloxacina 2,0 I 2,0 I  2,0 I 4,0 R 

 Minociclina 0,06 S 1,0 S  0,06 S 0,12 S 

 TMP-SMX 0,25 S 0,25 S  0,25 S 0,25 S 

NA: não se aplica porque não houve crescimento. 
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4.4 Leitura das Densidades Ópticas no Espectrofotômetro 

 

 

Após a determinação do período de incubação adequado de 72 horas para 

a leitura dos resultados com a utilização da Resazurina, foram realizados os 

testes da leitura com o auxílio do espectrofotômetro. 

Os testes foram feitos com as mesmas microplacas utilizadas para a leitura 

visual dos resultados. Foram testados três comprimentos de onda, 560, 590 e 

620 nm, para selecionar aquele que melhor diferenciasse a ausência e a 

presença de crescimento bacteriano, através das leituras de densidade óptica 

(DO). 

Os percentuais de crescimento bacteriano de cada poço foram calculados 

a partir de uma fórmula, como explicitado no item 3.8, da seção Materiais & 

Métodos. 

Na Figura 6, pode-se observar os resultados das DOs com os três 

comprimentos de onda, 560, 590 e 620 nm, e os percentuais de crescimento 

bacteriano de um ensaio com o isolado N. farcinica-935, avaliado com TMP-

SMX, sem Resazurina. 

Não houve diferença entre as leituras nos três comprimentos de onda, 

sendo que todos foram capazes de diferenciar os controles positivo e negativo, 

permitindo a definição da CIM em 0,5 μg/mL, através do cálculo de percentual 

de crescimento de cada poço. 
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Figura 6 - Resultados de densidades ópticas (DOs) da leitura em 
espectrofotômetro com três comprimentos de onda, 560 (linha laranja), 590 
(linha pontilhada azul) e 620 nm (linha pontilhada cinza), de um ensaio com o 
isolado N. farcinica-935, testado com TMP-SMX (demonstrada apenas a diluição 
seriada de TMP, de 64,0 a 0,12 μg/mL), sem Resazurina; C+: controle positivo; 
C-: controle negativo. 

 

 

Como não houve diferença entre os resultados com os três comprimentos 

de onda testados sem Resazurina, foram feitas as leituras das DOs das 

microplacas na presença desse corante. 

A Figura 7 ilustra um exemplo representativo dos resultados das leituras 

das DOs e os percentuais de crescimento bacteriano de um ensaio com o isolado 

N. brasiliensis-514, testado com Minociclina, nos comprimentos de onda de 560, 

590 e 620 nm, com Resazurina. Observa-se que, no comprimento de onda de 

560 nm (linha laranja), é possível diferenciar o crescimento do isolado 

concomitantemente ao aumento da DO. O cálculo dos percentuais permitiu a 

definição da CIM em 4,0 μg/mL, na qual o crescimento bacteriano foi ≤ 10% (em 

negrito na Figura 7). Por outro lado, as leituras com os outros dois comprimentos 
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de onda (linhas pontilhadas azul e cinza) não resultaram em DOs que 

diferenciassem a presença ou não de crescimento bacteriano de maneira 

adequada. 

 

 

Figura 7 - Resultados de densidades ópticas (DOs) da leitura em 
espectrofotômetro com três comprimentos de onda, 560 (linha laranja), 590 
(linha pontilhada azul) e 620 nm (linha pontilhada cinza), de um ensaio com o 
isolado N. brasiliensis-514, testado com Minociclina (diluição seriada de 64 a 
0,12 μg/mL), e com Resazurina; C+: controle positivo; C-: controle negativo. 
 

 

Com esses resultados, foi estabelecido o comprimento de onda de 560 nm 

para as leituras das DOs das cepas de referência e dos isolados de Nocardia 

spp. Os demais resultados das leituras com Resazurina não são demonstrados, 

uma vez que o presente estudo queria comparar os métodos alternativos, 

Resazurina e Espectrofotometria, com o Padrão Ouro, individualmente.  
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4.5 Cepas de referência 

 

 

Após a seleção das cepas de referência para cada antimicrobiano, a 

determinação da concentração e do volume adequados de Resazurina, do 

período de incubação com esse corante, e do comprimento de onda para a 

leitura de DOs no espectrofotômetro, foram realizados os ensaios de 

microdiluição em caldo com todas as cepas de referência de acordo com o 

antimicrobiano testado para a comparação dos resultados das leituras visuais 

sem e com Resazurina. 

A Figura 8 é um exemplo representativo dos resultados da leitura visual da 

microdiluição de Ciprofloxacina com as cepas de referência E. faecalis e P. 

aeruginosa. Verificou-se que as CIMs foram concordantes entre os ensaios sem 

e com Resazurina, estando dentro do intervalo de variação recomendado pelo 

CLSI para a leitura visual. Resultados concordantes foram também observados 

com os demais antimicrobianos e respectivas cepas de referência. 

 

Figura 8 - Comparação dos resultados das culturas das cepas de referência 
com antimicrobianos sem e com Resazurina. Exemplo de resultados 
comparativos das leituras visuais das CIMs (flechas amarelas) após 17 horas de 
incubação, sem Resazurina, e após 17 horas mais 3 horas com Resazurina (total 
de 20 horas de incubação), e os intervalos de CIMs de Ciprofloxacina (diluição 
seriada de 64 a 0,12 μg/mL) esperados para as cepas de E. faecalis e P. 
aeruginosa, segundo o CLSI (retângulos pretos). C+: controle positivo; C-: 
controle negativo.  
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Na Figura 9, pode se observar resultados representativos das leituras 

visuais das microdiluições dos antimicrobianos e das respectivas cepas de 

referência, na presença da Resazurina. Com a atualização do documento do 

CLSI, em 2018, todos os isolados foram repetidos com a cepa de referência S. 

aureus ATCC 29213. 

As CIMs observadas em nossos resultados estavam dentro dos intervalos 

recomendados pelo CLSI para esses antimicrobianos, excetuando-se apenas E. 

coli com Minociclina. Dado que o CLSI recomenda apenas uma cepa de 

referência por placa e por antimicrobiano, os ensaios com Minociclina foram 

validados com P. aeruginosa e posteriormente com S. aureus.  
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Figura 9 - Resazurina nas culturas das cepas de referência com Amicacina, 
Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX. Resultados das CIMs nas leituras 
visuais com Resazurina (círculos amarelos) após 20 horas de incubação, e 
intervalos de CIMs esperados para cada cepa e antimicrobiano, segundo o CLSI 
(retângulos pretos). C+: controle positivo; C-: controle negativo.  
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Na Tabela 8A, são apresentados os resultados dos valores de moda das 

CIMs, os números de ensaios totais avaliados, os números de ensaios com moda 

± 1 diluição e percentual de resultados concordantes intra-leituras (resultados de 

um só tipo de leitura, de ensaios realizados em dias diferentes) das leituras 

visuais Padrão Ouro, com Resazurina e Espectrofotométrica. 

Observou-se que os valores de moda ± 1 diluição das CIMs dos 

antimicrobianos e respectivas cepas de referência estavam dentro dos intervalos 

recomendados pelo CLSI, excetuando-se apenas E. coli com Minociclina, como 

demonstrado na Figura 8. Os percentuais de concordância entre as modas das 

CIMs foram altos, no geral, destacando os ensaios com Minociclina, nos quais 

E. coli, E. faecalis e S. aureus apresentaram concordância de 100,0%. 

Os percentuais mais baixos foram observados em E. coli como cepa de 

referência para TMP-SMX. Entretanto, a qualidade dos ensaios para esse 

antimicrobiano não foi afetada devido a utilização de P. aeruginosa como cepa-

controle, que apresentou 100,0% de concordância e posteriormente o uso de S. 

aureus que também apresentou 100,0% de concordância.
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Tabela 8A - Avaliação Intra-Leituras – Cepas de Referência. Resultados das Leituras Visual Padrão Ouro, com Resazurina e 
Espectrofotométrica: moda das CIMs, número de ensaios totais avaliados (N), número de ensaios com moda ± 1 
diluição (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc.: n em relação à N) dos ensaios de microdiluição em 
caldo com as cepas de referência E. coli, E. faecalis, P. aeruginosa e S. aureus para os antimicrobianos Amicacina, 
Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX 

Antimicrobianos Cepas Leituras  
 Visual Padrão Ouro  Visual com Resazurina  Espectrofotométrica   

Moda N 
Moda ±1  

Moda N 
Moda ±1  

Moda N 
Moda ±1  

  n % Conc.  n % Conc.  n % Conc. 

Amicacina               

E. coli 4,0 23 23 100,0  4,0 22 22 100,0  4,0 23 23 100 

E. faecalis 64,0 22 21 95,5  128,0 21 21 100,0  128,0 22 21 95,5 

S. aureus 4,0 14 14 100,0  4,0 14 14 100,0  4,0 14 14 100,0 

Ciprofloxacina               

E. faecalis 1,0 22 22 100,0  1,0 22 22 100,0  1,0 22 21 95,5 

P. aeruginosa 0,25 23 23 100,0  0,25 21 21 100,0  0,25 23 21 91,3 

S. aureus 0,25 16 16 100,0  0,25 16 16 100,0  0,25 16 16 100,0 

Minociclina               

E. coli 2,0 24 24 100,0  4,0 24 24 100,0  4,0 24 24 100,0 

E. faecalis 2,0 21 21 100,0  4,0 21 21 100,0  2,0 21 21 100,0 

S. aureus 0,12 16 16 100,0  0,25 16 16 100,0  0,12 16 16 100,0 

TMP-SMXa               

E. coli 0,5 23 17 73,9  0,5 23 16 69,6  0,5 23 20 87,0 

P. aeruginosa 32,0 20 20 100,0  32,0 19 19 100,0  32,0 20 20 100,0 

S. aureus 0,12 16 16 100,0  0,12 16 16 100,0  0,12 16 16 100,0 

a: resultados de moda de concentrações de TMP.
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Na análise das concordâncias entre a leitura Visual Padrão Ouro e a leitura 

Visual com Resazurina, e entre a leitura Visual Padrão Ouro e 

Espectrofotométrica, com as cepas de referência adequadas para cada 

antimicrobiano, os resultados foram 100,0% concordantes, sendo 82,6% a 

concordância mais baixa entre as leituras Visual Padrão Ouro e 

Espectrofotométrica para TMP-SMX (Tabela 8B). 

Com a inclusão de S. aureus, as comparações entre a leitura Visual Padrão 

Ouro e Resazurina, e entre as leituras Visual Padrão Ouro e Espectrofotométrica 

foram 100,0% concordantes, exceto para Minociclina que, entre as leituras 

Visual Padrão Ouro e com Resazurina, foi de 87,5% e, entre Visual Padrão Ouro 

e Espectrofotométrica, foi de 93,8%.  
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Tabela 8B - Avaliação Inter-Leituras – Cepas de Referência. Comparação 
entre os resultados das Leituras Visual Padrão Ouro (VPO), com 
Resazurina (VRE) e Espectrofotométrica (ESP): número total de 
ensaios paralelos avaliados (N), número de ensaios com CIM ± 1 
diluição (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc.: n 
em relação à N) dos ensaios de microdiluição em caldo com as 
cepas de referência E. coli, E. faecalis, P. aeruginosa e S. aureus 
para os antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e 
TMP-SMX 

Antimicrobianos 
Cepas de 

Referência 
Comparação entre Leituras 

(Inter-Leituras)   
VPO vs. VRE  VPO vs. ESP   

N 
CIM ±1  

N 
CIM ±1  

  n % Conc.  n % Conc. 

Amicacina E. coli 22 22 100,0  23 23 100,0 

 E. faecalis 20 19 95,0  22 21 95,5 

  S. aureus 14 14 100,0  14 14 100,0 

Ciprofloxacina E. faecalis 21 21 100,0  22 21 95,5 

P. aeruginosa 21 21 100,0  22 21 95,5 

  S. aureus 16 16 100,0  16 16 100,0 

Minociclina E. coli 23 23 100,0  24 24 100,0 

 E. faecalis 20 18 90,0  22 22 100,0 

  S. aureus 16 14 87,5  16 15 93,8 

TMP-SMXa E. coli 22 20 90,9  23 19 82,6 

P. aeruginosa 19 19 100,0  20 20 100,0 

  S. aureus 16 16 100,0  16 16 100,0 
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4.6 Suscetibilidade dos isolados de Nocardia spp. aos antimicrobianos 

 

 

Paralelamente à avaliação das cepas de referência selecionadas para cada 

antimicrobiano, foram realizados os ensaios com os isolados de Nocardia spp. 

Na Figura 10, observa-se um exemplo representativo dos resultados por leitura 

visual sem e com Resazurina da microdiluição em caldo de Ciprofloxacina com 

dois isolados, N. farcinica-935 e N. otitidiscaviarum-937. 

No presente estudo, foi estabelecido uma diluição acima até uma abaixo 

entre os resultados comparados (± 1 diluição) como intervalo de variação 

aceitável e, para o antimicrobiano TMP-SMX, também foram calculados os 

resultados comparados ± 2 diluições. Dessa forma, como no exemplo da Figura 

10, os resultados foram considerados concordantes. 

 

 

Figura 10 - Resazurina nas culturas de isolados de Nocardia spp. com 
antimicrobianos. Exemplo de resultados comparativos das leituras visuais das 
CIMs (setas amarelas) de Ciprofloxacina após 72 horas de incubação, sem e 
com Resazurina, para os isolados de N. farcinica-935 e N. otitidiscaviarum-937. 
C+: controle positivo; C-: controle negativo.  
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Para cada antimicrobiano avaliado, foram calculadas as concordâncias 

numéricas, em relação aos valores da moda das CIMs ± 1 diluição, e as 

concordâncias categóricas, em relação à classificação dos isolados de Nocardia 

spp. como suscetível, de resistência intermediária ou resistente, para as três 

diferentes leituras de resultados: Visual Padrão Ouro, Visual com Resazurina e 

leitura de DOs no Espectrofotômetro. 

A seguir, são apresentados os valores de moda (das CIMs para a 

concordância numérica e de classificação para a concordância categórica), o 

intervalo de variação das CIMs, o número de ensaios totais, o número de ensaios 

com moda ± 1 diluição (concordância numérica) ou número de ensaios com a 

mesma classificação da moda (concordância categórica). Foram também 

calculados os percentuais de resultados concordantes na avaliação intra-leituras 

(mesmo tipo de leitura de ensaios realizados em dias diferentes), e inter-leituras 

(leituras diferentes de resultados de ensaios realizados no mesmo dia). Dessa 

forma, foram feitas duas comparações: leitura Visual Padrão Ouro versus leitura 

Visual com Resazurina e leitura Visual Padrão Ouro versus leitura 

Espectrofotométrica. 

 

 

4.6.1 Amicacina – Concordâncias Numérica e Categórica 

 

 

Na avaliação da microdiluição em caldo para Amicacina com os isolados 

de Nocardia spp., houve 124 ensaios com resultados pela leitura Visual Padrão 

Ouro, 123 pela leitura Visual com Resazurina e 121 pela leitura 
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Espectrofotométrica. Na Tabela 9A, são apresentados os resultados de 

concordância numérica (de CIMs) para a Amicacina. 

Na concordância numérica intra-leituras, a leitura Visual Padrão Ouro 

apresentou 100% de concordância em todos os isolados testados, exceto para 

o isolado N. brasiliensis-608 em que, de seis ensaios, quatro foram concordantes 

(66,7%). 

Na leitura Espectrofotométrica, a concordância numérica intra-leituras do 

isolado N. brasiliensis-608 foi de 83,3% e, com o isolado N. brasiliensis-865, foi 

de 80,0%, sendo 100% nos demais treze isolados. 

Similarmente, na leitura Visual com Resazurina em treze isolados, houve 

100% de concordância numérica nas análises intra-leituras. Apenas os isolados 

95 e 514, ambos de N. brasiliensis, apresentaram respectivamente, 75,0 e 87,5% 

de concordância (Tabela 9A). 

Para a comparação inter-leituras, foram avaliados 120 ensaios paralelos 

entre a leitura Visual Padrão Ouro e Visual com Resazurina, sendo 109 

concordantes entre si, ou seja, 90,8% de concordância total. Além disso, 

verificou-se 100,0% de concordância entre as leituras Visual Padrão Ouro e 

Espectrofotométrica para quatorze isolados testados, sendo de 87,5% apenas 

para o isolado N. brasiliensis-83. Esta comparação totalizou 121 ensaios com 

120 concordantes, ou seja, 99,2% de concordância. 

Na Tabela 9B, observam-se as concordâncias categóricas para Amicacina. 

As comparações intra-leituras e inter-leituras com os quinze isolados de 

Nocardia spp. para os três métodos de leitura avaliados foram 100,0% 

concordantes entre si (Tabela 9B). 
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Tabela 9A - Amicacina - Concordância Numérica. Resultados e comparação entre os resultados das Leituras Visual Padrão Ouro 
(VPO), com Resazurina (VRE) e Espectrofotométricas (ESP): moda das CIMs, intervalo de variação das CIMs (Interv. 
Variação), número de Ensaios Totais (N), número de ensaios com moda ± 1 diluição (n) e percentual de resultados 
concordantes (%Conc.= n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de Ensaios Paralelos (N), número de 
ensaios com CIM ± 1 diluição (n) e percentual de resultados concordantes (%Conc.= n em relação à N) dos ensaios de 
microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum 
(No), para o antimicrobiano Amicacina 
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Tabela 9B - Amicacina - Concordância Categórica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão Ouro 
(VPO), e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda da classificação das CIMs (S = suscetível ou 
R = resistente), número de ensaios totais (N), número de ensaios com resultado igual à moda (n) e percentual de resultados 
concordantes (% Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de ensaios paralelos (N), número de 
ensaios com com resultado igual à moda (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc. = n em relação à N) dos 
ensaios de microdiluição em caldo com os isolados N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. 
otitidiscaviarum (No), para o antimicrobiano Amicacina 

Isolados Concordância Intra-Leituras  Concordância Inter-Leituras 

 Visual Padrão Ouro 
(VPO) 

 Visual c/ Resazurina 
(VRE) 

 Espectrofotométrica 
(ESP) 

 VPO vs. VRE  VPO vs. ESP 

 
Moda N 

= Moda  
Moda N 

= Moda  
Moda N 

= Moda  
N 

= Moda  
N 

= Moda 
 n % Conc.  n % Conc.  n % Conc.  n % Conc.  n % Conc. 

1180 (Nbe) S 10 10 100,0  S 10 10 100,0  S 10 10 100,0  10 10 100,0  10 10 100,0 

1181 (Nbe) S 9 9 100,0   S 8 8 100,0   S 9 9 100,0   8 8 100,0   9 9 100,0 

83 (Nbr) S 8 8 100,0  S 7 7 100,0  S 8 8 100,0  7 7 100,0  8 8 100,0 

95 (Nbr) S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

129 (Nbr) S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

514 (Nbr) S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

519 (Nbr) S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  S 7 7 100,0  8 8 100,0  7 7 100,0 

608 (Nbr) S 6 6 100,0  S 7 7 100,0  S 6 6 100,0  6 6 100,0  6 6 100,0 

775 (Nbr) S 9 9 100,0  S 9 9 100,0  S 9 9 100,0  9 9 100,0  9 9 100,0 

865 (Nbr) S 5 5 100,0   S 7 7 100,0   S 5 5 100,0   5 5 100,0   5 5 100,0 

788 (Nf) S 11 11 100,0  S 11 11 100,0  S 11 11 100,0  11 11 100,0  11 11 100,0 

935 (Nf) S 10 10 100,0  S 9 9 100,0  S 10 10 100,0  9 9 100,0  10 10 100,0 

2901 (Nf) S 6 6 100,0   S 6 6 100,0   S 6 6 100,0   6 6 100,0   6 6 100,0 

779 (No) S 9 9 100,0  S 8 8 100,0  S 9 9 100,0  8 8 100,0  9 9 100,0 

937 (No) S 9 9 100,0   S 9 9 100,0   S 7 7 100,0   9 9 100,0   7 7 100,0 
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4.6.2 Ciprofloxacina – Concordâncias Numérica e Categórica 

 

 

Nos ensaios da microdiluição em caldo com Ciprofloxacina de nove 

isolados, observou-se 100,0% de concordância numérica intra-leituras, tanto na 

análise da leitura Visual Padrão Ouro como na análise da Espectrofotométrica. 

Na leitura Visual com Resazurina, houve 100,0% de concordância em onze 

isolados (Tabela 10A). 

Na concordância numérica inter-leituras, a comparação entre a leitura 

Visual Padrão Ouro e a leitura Visual com Resazurina resultou na variação de 

percentuais entre 57,1% com o isolado N. brasiliensis-608 a 100,0% em outros 

oito isolados testados. 

Os percentuais de concordância numérica também variaram bastante na 

comparação entre as leituras Visual Padrão Ouro e Espectrofotométrica. Houve 

44,4% de concordância entre essas leituras para o isolado N. brasiliensis-608, 

porém, do total de 132 ensaios de todos os isolados, 118 foram concordantes, 

ou seja, 89,4%. 

Nas comparações inter-leituras categóricas, para nove isolados, houve 

mais de 80% de concordância entre as leituras Visual Padrão Ouro e Visual com 

Resazurina e em sete isolados entre as leituras Visual Padrão Ouro e 

Espectrofotométrica (Tabela 10B).
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Tabela 10A - Ciprofloxacina - Concordância Numérica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão Ouro 
(VPO) e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda das CIMs, intervalo de variação das CIMs 
(Interv. Variação), número de ensaios totais (N), número de ensaios com moda ± 1 diluição (n) e percentual de resultados 
concordantes (%Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de ensaios paralelos (N), número de 
ensaios com CIM ± 1 diluição (n) e percentual de resultados concordantes (%Conc. = n em relação à N) dos ensaios de 
microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum 
(No), para o antimicrobiano Ciprofloxacina 
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Tabela 10B - Ciprofloxacina - Concordância Categórica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão 
Ouro (VPO), e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda da classificação das CIMs (S = 
suscetível, I = intermediário, ou R = resistente), número de ensaios totais (N), número de ensaios com com resultado igual 
à moda (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número 
de ensaios paralelos (N), número de ensaios com com resultado igual à moda (n) e percentual de resultados concordantes 
(% Conc. = n em relação à N) dos ensaios de microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis 
(Nbr), N. farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum (No), para o antimicrobiano Ciprofloxacina 

Isolados Concordância Intra-Leituras  Concordância Inter-Leituras 

 Visual Padrão Ouro 
(VPO) 

 Visual c/ Resazurina 
(VRE) 

 Espectrofotométrica 
(ESP) 

 VPO vs. VRE  VPO vs. ESP 

 
Moda N 

= Moda  
Moda N 

= Moda  
Mod

a 
N 

= Moda  
N 

= Moda  
N 

= Moda 

  n % Conc.   n % Conc.   n % Conc.   n % Conc.   n % Conc. 

1180 (Nbe) I 10 6 60,0  R 9 8 88,9  R 10 5 50,0  9 5 55,6  10 6 60,0 

1181 (Nbe) R 11 6 54,5   R 10 8 80,0   R 11 9 81,8   10 4 40,0   11 6 54,5 

83 (Nbr) S 8 8 100,0  S 7 7 100,0  S 8 8 100,0  7 7 100,0  8 8 100,0 

95 (Nbr) R 8 8 100,0  R 10 10 100,0  R 10 9 90,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

129 (Nbr) R 8 8 100,0  R 10 10 100,0  R 10 6 60,0  8 8 100,0  8 6 75,0 

514 (Nbr) S 8 8 100,0  S 6 6 100,0  S 8 8 100,0  6 6 100,0  8 8 100,0 

519 (Nbr) I 8 4 50,0  I 8 8 100,0  S 7 5 71,4  8 4 50,0  7 3 42,9 

608 (Nbr) R 9 7 77,8  R 8 5 62,5  R 9 5 55,6  7 3 42,9  9 5 55,6 

775 (Nbr) R 8 8 100,0  R 8 8 100,0  R 8 7 87,5  7 7 100,0  8 7 87,5 

865 (Nbr) R 9 6 66,7   R 10 8 80,0   I 9 5 55,6   8 7 87,5   9 6 66,7 

788 (Nf) S 11 9 81,8  S 11 8 72,7  S 11 11 100,0  11 6 54,5  11 9 81,8 

935 (Nf) R 10 9 90,0  R 7 7 100,0  R 10 10 100,0  7 6 85,7  10 9 90,0 

2901 (Nf) S 8 8 100,0   S 7 6 85,7   S 8 8 100,0   7 6 85,7   8 8 100,0 

779 (No) R 8 8 100,0  R 8 8 100,0  R 8 5 62,5  8 8 100,0  8 5 62,5 

937 (No) I 9 7 77,8   I 7 4 57,1   I 9 5 55,6   7 2 28,6   9 5 55,6 
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4.6.3 Minociclina – Concordâncias Numérica e Categórica 

 

 

Nos ensaios de microdiluição em caldo com a Minociclina, os percentuais 

de concordância numérica intra-leituras na leitura Espectrofotométrica de onze 

isolados, houve concordância numérica de 100,0%. Já na leitura Visual com 

Resazurina, de seis isolados, houve percentuais de concordância de 100% e, 

com os outros nove isolados, houve uma variação de 44,4 a 88,9% (Tabela 11A). 

Os percentuais de concordância numérica inter-leituras gerais, entre a 

leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Visual com Resazurina, e entre a leitura 

Visual Padrão Ouro e a leitura Espectrofotométrica foram de 80,0 e 93,8%, 

respectivamente. 

Com o isolado N. farcinica-935, foram realizados 11 ensaios, sendo 4 

concordantes entre a leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Visual com 

Resazurina, obtendo-se uma concordância de 36,4%. Por outro lado, na 

comparação entre a leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Espectrofotométrica, 

de 11 ensaios, 9 foram concordantes (81,8%).
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Tabela 11A - Minociclina - Concordância Numérica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão Ouro 
(VPO) e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda das CIMs, intervalo de variação das CIMs 
(Interv. Variação), número de ensaios totais (N), número de ensaios com moda ± 1 diluição (n) e percentual de resultados 
concordantes (%Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de ensaios paralelos (N), número de 
ensaios com CIM ± 1 diluição (n) e percentual de resultados concordantes (%Conc. = n em relação à N) dos ensaios de 
microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum 
(No), para o antimicrobiano Minociclina 
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Na comparação inter-leituras, de um total de 125 ensaios, foram 

observados 107 concordantes (85,6%) entre os resultados da leitura Visual 

Padrão Ouro e os da leitura Visual com Resazurina. Na comparação entre a 

leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Espectrofotométrica, foram 114 

concordantes do total de 130 ensaios (87,7%). 

Em sete isolados, houve 100,0% de concordância na comparação entre a 

leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Visual com Resazurina, e em nove isolados 

entre a leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Espectrofotométrica. Por outro lado, 

na análise do isolado N. brasiliensis-514, observou-se a menor concordância 

intra-leituras da leitura Visual Padrão Ouro (55,6%) que resultou nos menores 

percentuais de concordância inter-leituras nas comparações dessa leitura com 

os métodos alternativos, 37,5% com a Visual com Resazurina e 66,7% com a 

leitura Espectrofotométrica (Tabela 11B).
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Tabela 11B - Minociclina - Concordância Categórica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão Ouro 
(VPO), e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda da classificação das CIMs (S = suscetível, I 
= intermediário, ou R = resistente), número de ensaios totais (N), número de ensaios com com resultado igual à moda (n) e 
percentual de resultados concordantes (% Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de ensaios 
paralelos (N), número de ensaios com com resultado igual à moda (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc. = 
n em relação à N) dos ensaios de microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. 
farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum (No), para o antimicrobiano Minociclina 

Isolados Concordância Intra-Leituras  Concordância Inter-Leituras 

 Visual Padrão Ouro 
(VPO) 

 Visual c/ Resazurina 
(VRE) 

 Espectrofotométrica 
(ESP) 

 VPO vs. VRE  VPO vs. ESP 

 
Moda N 

= Moda  
Moda N 

= Moda  
Moda N 

= Moda  
N 

= Moda  
N 

= Moda 

  n % Conc.   n % Conc.   n % Conc.   n % Conc.   n % Conc. 

1180 (Nbe) S 10 6 60,0  S 10 9 90,0  I 10 7 70,0  10 7 70,0  10 7 70,0 

1181 (Nbe) S 10 6 60,0   S 9 6 66,7   I 9 7 77,8   8 7 87,5   9 6 66,7 

83 (Nbr) R 8 5 62,5  I 6 4 66,7  I 8 6 75,0  6 4 66,7  8 5 62,5 

95 (Nbr) S 8 8 100,0  S 10 9 90,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

129 (Nbr) S 8 8 100,0  S 10 10 100,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

514 (Nbr) R 9 5 55,6  R 8 7 87,5  I 9 8 88,9  8 3 37,5  9 6 66,7 

519 (Nbr) S 10 10 100,0  S 10 6 60,0  S 8 8 100,0  10 6 60,0  8 8 100,0 

608 (Nbr) S 9 8 88,9  S 9 9 100,0  S 9 9 100,0  8 7 87,5  9 8 88,9 

775 (Nbr) S 8 8 100,0  S 9 9 100,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

865 (Nbr) S 7 7 100,0   S 9 9 100,0   S 7 7 100,0   7 7 100,0   7 7 100,0 

788 (Nf) I 11 11 100,0  I 11 10 90,9  I 11 11 100,0  11 10 90,9  11 11 100,0 

935 (Nf) S 11 11 100,0  S 12 11 91,7  S 11 11 100,0  11 10 90,9  11 11 100,0 

2901 (Nf) I 6 6 100,0   I 6 6 100,0   I 6 3 50,0   6 6 100,0   6 3 50,0 

779 (No) S 8 8 100,0  S 7 7 100,0  S 8 8 100,0  7 7 100,0  8 8 100,0 

937 (No) S 10 10 100,0   S 10 10 100,0   S 10 10 100,0   9 9 100,0   10 10 100,0 
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4.6.4 TMP-SMX – Concordâncias Numérica e Categórica 

 

 

Os percentuais de concordância numérica e categórica das leituras dos 

ensaios de microdiluição em caldo com TMP-SMX foram calculados para os 

resultados de CIM ± 1 diluição (Tabelas 12A e B). Adicionalmente, calculou-se 

os percentuais de concordância categórica para os resultados de CIM ± 2 

diluições (Tabela 12C). 

Os percentuais de concordância numérica intra-leituras, bem como entre 

elas, dos resultados dos ensaios de microdiluição em caldo com TMP-SMX 

podem ser observados na Tabela 12A. Entre as diferentes leituras, a leitura 

Espectrofotométrica apresentou 81,8% de concordância, ou seja, em 132 

ensaios totais analisados 108 foram concordantes. Já na análise com a leitura 

Visual com Resazurina, este percentual diminuiu para 73,1%, sendo realizados 

130 ensaios totais e 95 concordantes. A leitura Visual Padrão Ouro obteve um 

percentual de 82,0%, sendo realizados 133 ensaios totais e 109 concordantes. 

A comparação geral inter-Leituras dos resultados de CIM (± 1 diluição) da 

leitura Visual Padrão Ouro versus a leitura Espectrofotométrica foram 

concordantes em 75,0% e entre a leitura Visual Padrão Ouro versus a leitura 

Visual com Resazurina foram 71,7%, sendo que, nesta última comparação, 

houve 100,0% de concordância em sete isolados.
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Tabela 12A - TMP-SMX - Concordância Numérica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão Ouro 
(VPO) e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda das CIMs, intervalo de variação das CIMs 
(Interv. Variação), número de ensaios totais (N), número de ensaios com moda ± 1 diluição (n) e percentual de resultados 
concordantes (%Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de ensaios paralelos (N), número de 
ensaios com CIM ± 1 diluição (n) e percentual de resultados concordantes (%Conc. = n em relação à N) dos ensaios de 
microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum 
(No), para o antimicrobiano TMP-SMX 

 



Resultados | 69 

 

 
Dissertação de Mestrado –Vivian Caso Coelho 

 
  

Na análise da concordância categórica intra-leituras com cálculos de ± 1 

diluição, a leitura Espectrofotométrica apresentou percentual de concordância de 

99,2% enquanto que a leitura Visual Padrão Ouro foi de 95,5% Entre catorze 

isolados, houve 100,0% de concordância na leitura Espectrofotométrica e 

apenas o isolado N. brasiliensis-514 apresentou um percentual de 87,5% de 

concordância, para o qual foram feitos 8 ensaios paralelos, sendo 7 

concordantes (Tabela 12B). 

Nas comparações categóricas inter-leituras, entre a Visual Padrão Ouro e 

a Espectrofotométrica, obteve-se 91,7% de concordância nos ensaios totais, 

sendo que, entre onze isolados, houve 100,0% de concordância e, para os 

isolados N. farcinica-788, N. farcinica-935 e N. brasiliensis-514, houve 75,0; 91,7 

e 75,0%, respectivamente. 
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Tabela 12B - TMP-SMX - Concordância Categórica. Resultados e comparação entre os resultados das leituras Visuais Padrão Ouro 
(VPO), e com Resazurina (VRE), e leituras Espectrofotométricas (ESP): moda da classificação das CIMs (S = suscetível ou 
R = resistente), número de ensaios totais (N), número de ensaios com com resultado igual à moda (n) e percentual de 
resultados concordantes (% Conc. = n em relação à N); Comparação entre as leituras: número de ensaios paralelos (N), 
número de ensaios com com resultado igual à moda (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc. = n em relação 
à N) dos ensaios de microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) 
e N. otitidiscaviarum (No), para o antimicrobiano TMP-SMX 

Isolados Concordância Intra-Leituras  Concordância Inter-Leituras 

 Visual Padrão Ouro 
(VPO) 

 Visual c/ Resazurina 
(VRE) 

 Espectrofotométrica 
(ESP) 

 VPO vs. VRE  VPO vs. ESP 

 
Moda 

 = Moda  
Moda 

 = Moda  
Moda 

 = Moda   = Moda   = Moda 

  N n % Conc.   N n % Conc.   N n % Conc.   N n % Conc.   N n % Conc. 

1180 (Nbe) S 9 9 100,0  S 8 8 100,0  S 9 9 100,0  8 8 100,0  9 9 100,0 

1181 (Nbe) S 12 12 100,0   S 10 10 100,0   S 12 12 100,0   10 10 100,0   12 12 100,0 

83 (Nbr) S 9 9 100,0  R 8 5 62,5  S 9 9 100,0  8 3 37,5  9 9 100,0 

95 (Nbr) S 10 10 100,0  S 10 10 100,0  S 10 10 100,0  10 10 100,0  10 10 100,0 

129 (Nbr) S 10 10 100,0  S 9 9 100,0  S 10 10 100,0  9 9 100,0  10 10 100,0 

514 (Nbr) S 8 5 62,5  R 7 6 85,7  S 8 7 87,5  7 3 42,9  8 6 75,0 

519 (Nbr) S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  S 8 8 100,0  8 8 100,0  8 8 100,0 

608 (Nbr) S 6 6 100,0  S 9 9 100,0  S 6 6 100,0  6 6 100,0  6 6 100,0 

775 (Nbr) S 9 9 100,0  S 9 6 66,7  S 8 8 100,0  9 6 66,7  8 8 100,0 

865 (Nbr) S 7 7 100,0   S 7 7 100,0   S 7 7 100,0   7 7 100,0   7 7 100,0 

788 (Nf) S 8 6 75,0  R 8 4 50,0  S 8 8 100,0  8 6 75,0  8 6 75,0 

935 (Nf) S 12 11 91,7  R 12 8 66,7  S 12 12 100,0  12 5 41,6  12 11 91,7 

2901 (Nf) R 6 6 100,0   R 6 6 100,0   S 6 6 100,0   6 6 100,0   6 0 0,0 

779 (No) S 8 8 100,0  S 8 5 62,5  S 8 8 100,0  8 5 62,5  8 8 100,0 

937 (No) S 11 11 100,0   S 11 11 100,0   S 11 11 100,0   11 11 100,0   11 11 100,0 
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Também foi calculado o percentual de concordância inter-leituras 

categóricas dos resultados e os cálculos de percentuais de erros de CIM ± 2 

diluições (Tabela 12C). Foi observado que, nos 127 ensaios paralelos totais 

entre leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Visual com Resazurina, houve onze 

erros Graves (8,7%) e nenhum Muito Grave, e entre a leitura Visual Padrão Ouro 

e a leitura Espectrofotométrica, não houve erros Graves, porém, houve sete 

Muito Graves (5,3%). 
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Tabela 12C - TMP-SMX - Concordância Categórica (± 2 diluições). Comparação entre as leituras Visuais Padrão Ouro e com 
Resazurina, e entre Visual Padrão Ouro e Espectrofotométrica: número de ensaios paralelos (N), número de ensaios 
com CIM ± 2 diluições em relação à moda (n) e percentual de resultados concordantes (% Conc. = n em relação à N); 
distribuição (n) e percentuais (%; n em relação à N) de erros Graves ou Muito Graves nas comparações dos ensaios de 
microdiluição em caldo com os isolados de N. beijingensis (Nbe), N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. 
otitidiscaviarum (No), para o antimicrobiano TMP-SMX 

Isolados Visual Padrão Ouro vs. Visual com Resazurina   Visual Padrão Ouro vs. Espectrofotométrica 

 Concordância 
Inter-Leituras 

 Erros 
Graves 

 Erros 
Muito Graves 

 Concordância 
Inter-Leituras 

 Erros 
Graves 

 Erros 
Muito Graves 

  N n % Conc.  n (%)  n (%)  N n % Conc.  n (%)  n (%) 

1180 (Nbe) 8 8 100  0 (0,0)  0 (0,0)  9 9 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

1181 (Nbe) 10 10 100  0 (0,0)  0 (0,0)  12 12 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

83 (Nbr) 8 5 62,5  3 (37,5)  0 (0,0)  9 9 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

95 (Nbr) 10 10 100  0 (0,0)  0 (0,0)  10 10 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

129 (Nbr) 9 9 100  0 (0,0)  0 (0,0)  10 10 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

514 (Nbr) 7 5 71,4  2 (28,6)  0 (0,0)  8 7 87,5  0 (0,0)  1 (12,5) 

519 (Nbr) 8 8 100  0 (0,0)  0 (0,0)  8 8 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

608 (Nbr) 6 6 100  0 (0,0)  0 (0,0)  6 6 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

775 (Nbr) 9 9 100  0 (0,0)  0 (0,0)  8 8 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

865 (Nbr) 7 7 100  0 (0,0)  0 (0,0)  7 7 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

788 (Nf) 8 6 75  2 (25,0)  0 (0,0)  8 6 75  0 (0,0)  2 (25,0) 

935 (Nf) 12 9 75  3 (25,0)  0 (0,0)  12 12 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

2901 (Nf) 6 6 100  0 (0,0)  0 (0,0)  6 2 33,3  0 (0,0)  4 (66,7) 

779 (No) 8 7 87,5  1 (12,5)  0 (0,0)  8 8 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

937 (No) 11 11 100  0 (0,0)  0 (0,0)  11 11 100  0 (0,0)  0 (0,0) 

Total 127 116 91,3  11 (8,7)  0 (0,0)  132 125 94,7  0 (0,0)  7 (5,3) 
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4.6.5 Teste de suscetibilidade por Disco difusão com TMP-SMX 

 

 

O teste de suscetibilidade por meio da técnica de Disco difusão (DD) foi 

realizado para o antimicrobiano TMP-SMX e foram interpretados de acordo com 

o documento do CLSI-M24 (2018). A cepa de referência para o controle de 

qualidade usada foi S. aureus ATCC 29213, lida após 18 horas. Foram feitos 3 

ensaios, resultando no mesmo valor de halo (32 mm), compatível com o valor 

esperado pela bula do fabricante do disco e com o CLSI. 

No total de 41 ensaios de DD, todos os isolados de Nocardia spp. foram 

considerados suscetíveis ao TMP-SMX. Na Tabela 13, pode-se observar os 

resultados das leituras do diâmetro dos halos da zona de inibição de crescimento 

(em mm) e respectivos intervalos de variação para os isolados de N. beijingensis, 

N. brasiliensis, N. farcinica e N. otitidiscaviarum. Segundo o documento M-24 do 

CLSI, um isolado com um halo ≥ 35 mm é considerado suscetível e um isolado 

com um halo ≤ 15 mm é considerado resistente (CLSI, 2018). 

Na comparação categórica entre os resultados da leitura Visual Padrão 

Ouro dos ensaios de microdiluição em caldo e da disco difusão, apenas o 

resultado do isolado N. farcinica-2901 foi discordante, sendo considerado 

resistente no primeiro método e suscetível no segundo. Assim, a concordância 

categórica foi de 97,7%, com um erro Muito Grave (2,27%).  
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Tabela 13 - Disco difusão com TMP-SMX. Resultados da Concordância 
Categórica Intra-Leituras para os ensaios de disco difusão (DD): 
Moda da classificação das CIMs (S = suscetível, R = resistente), 
intervalo de variação do diâmetro dos halos (em mm), número de 
ensaios totais (N), número de ensaios concordantes (n) e 
percentual de resultados concordantes (% Conc. = n em relação 
à N); Concordância Categórica Inter-Leituras Visual Padrão Ouro 
(VPO) e DD: Moda da classificação das CIMs (S = suscetível, R = 
resistente) e percentual de resultados concordantes (% Conc.= 
DD em relação à VPO) com os isolados de N. beijingensis (Nbe), 
N. brasiliensis (Nbr), N. farcinica (Nf) e N. otitidiscaviarum (No), 
para o antimicrobiano TMP-SMX 

Isolados 
Concordância 
Intra-Leituras 

 Concordância Inter-
Leituras 

 Disco difusão (DD)  VPO vs. DD 

 Moda 
Interv. de 

Variação (mm) 
N n % Conc.  VPO DD % Conc. 

1180 (Nbe) S 44-48 3 3 100,0  S S 100,0 

1181 (Nbe) S 48 2 2 100,0  S S 100,0 

83 (Nbr) S 40-55 3 3 100,0  S S 100,0 

95 (Nbr) S 36-39 2 2 100,0  S S 100,0 

129 (Nbr) S 40-51 3 3 100,0  S S 100,0 

514 (Nbr) S 42-53 3 3 100,0  S S 100,0 

519 (Nbr) S 42-58 3 3 100,0  S S 100,0 

608 (Nbr) S 45-48 3 3 100,0  S S 100,0 

775 (Nbr) S 40-45 3 3 100,0  S S 100,0 

865 (Nbr) S 57 1 1 100,0  S S 100,0 

788 (Nf) S 40-41 3 3 100,0  S S 100,0 

935 (Nf) S 47-50 3 3 100,0  S S 100,0 

2901 (Nf) S 36-40 3 3 100,0  R S 0,0 

779 (No) S 35 3 3 100,0  S S 100,0 

937 (No) S 40-47 3 3 100,0  S S 100,0 
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4.6.6 Erros de Concordância Categórica 

 

 

Para a concordância categórica, as discrepâncias na classificação da 

suscetibilidade entre os diferentes tipos de leitura dos resultados foram 

calculadas como percentuais de erros. Conforme descrito no item 3.9, da seção 

de Materiais e Métodos, os erros foram classificados como “Leve”, “Grave” e 

“Muito Grave” (Meletiadis et al., 2017). Não há classificação de erro em casos de 

um resultado intermediário no 1º. método de leitura, mas resistente ou suscetível 

no 2º. 

Na Tabela 14, observam-se a distribuição e os percentuais de erros de 

concordância categórica nas duas comparações entre os três tipos de leitura, 

para cada antimicrobiano testado. Não houve Erros Leves para Amicacina e 

TMP-SMX pois não há classificação de resistência intermediária para esses 

antimicrobianos. Nota-se que não houve Erros Graves e Muito Graves entre as 

comparações de leituras para Amicacina. 

Nos resultados de Ciprofloxacina, na comparação entre a leitura Visual 

Padrão Ouro (VPO) e a Visual com Resazurina (VRE), houve um Erro Muito 

Grave (0,85%), cinco Erros Graves (4,24%) e treze Leves (11,02%). Já na 

comparação entre VPO e a leitura Espectrofotométrica (ESP), ocorreram cinco 

Erros Muito Graves (3,97%), dois Graves (1,59%) e onze Leves (8,73%). 

Nas análises comparativas para Minociclina, não houve Erros Graves ou 

Muito Graves, porém, na comparação entre VPO e VRE, houve oito Erros Leves 

(6,40%) e, entre VPO versus ESP, foram doze (9,23%). 
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Foram observados percentuais de Erros Graves e Muito Graves acima dos 

limites aceitáveis determinados pelo CLSI nas análises realizadas para TMP-

SMX. Nas comparações entre VPO e VRE, não houve Erro Muito Grave, porém 

ocorreram vinte e quatro Graves (18,09%) e, entre VPO e ESP, não houve erro 

Grave, mas houve onze Muito Graves (8,33%). 

 

Tabela 14 - Erros de Concordância Categórica. Distribuição (n) e percentuais 
(%; n em relação à N) de Erros Leve, Grave ou Muito Grave nas 
comparações (N) entre a leitura visuais Padrão Ouro (VPO), leituras 
com Resazurina (VRE) e Espectrofotométricas (ESP) dos resultados 
dos ensaios de microdiluição em caldo com os isolados de Nocardia 
spp. para os antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina 
e TMP-SMX 

Antimicrobianos 
Tipos de 

Erros 
Erros Categóricos entre Leituras 

  VPO vs. VRE  VPO vs. ESP 

    N total n (%)   N total n (%) 

Amicacina  120   121  

 Leve  NA*   NA* 
 Grave  0 (0,0)   0 (0,0) 
 Muito grave  0 (0,0)   0 (0,0) 

Ciprofloxacina  118   132  

 Leve  13 (11,02)   11 (8,73) 
 Grave  5 (4,24)   2 (1,59) 
 Muito grave  1 (0,85)   5 (3,97) 

Minociclina  125   130  

 Leve  8 (6,40)   12 (9,23) 
 Grave  0 (0,0)   0 (0,0) 
 Muito grave  0 (0,0)   0 (0,0) 

TMP-SMX  127   132  

 Leve  NA*   NA* 
 Grave  24 (18,09)   0 (0,0) 
 Muito grave  0 (0,0)   11 (8,33) 

*NA: não se aplica. 
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4.6.7 Percentuais gerais das concordâncias numérica e categórica 

 

 

Para a análise geral do desempenho de cada leitura de resultados dos 

ensaios de microdiluição em caldo dos isolados de Nocardia spp. para os 

antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX, foram 

computados os percentuais médios de todos os isolados, segundo as 

concordâncias numérica e categórica (Tabela 15). 

No geral, os ensaios com Amicacina resultaram no melhor desempenho em 

todas as leituras e em todas as comparações intra-Leituras realizadas, com 

percentuais de concordância numérica e categórica variando entre 97,6 a 

100,0%. Na comparação inter-leituras, tanto a comparação entre a leitura Visual 

Padrão Ouro e a leitura Visual com Resazurina, como entre a leitura Visual 

Padrão Ouro e a Espectrofotométrica, houve 100,0% de concordância na análise 

categórica. 

Com relação à Ciprofloxacina, observou-se que os percentuais gerais de 

concordância numérica foram todos maiores que 89,4%, tanto intra-leituras 

quanto inter-leituras. Na análise comparativa categórica, os percentuais intra-

leituras variaram entre 73,7 a 88,1%. Já nas análises inter-leituras, a leitura 

Visual com Resazurina concordou 73,7% com a leitura Visual Padrão Ouro e a 

leitura Espectrofotométrica concordou 75,0%. 

Na análise intra-leituras dos ensaios com Minociclina, houve uma variação 

de 83,1 a 89,0% de concordância numérica e 88,0 a 91,5% de categórica. Na 

comparação inter-leituras, os percentuais de concordância numérica entre a 

leitura Visual Padrão Ouro e a leitura Espectrofotométrica e entre as leituras 
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Visuais Padrão Ouro e com Resazurina foram 93,8 e 80,0%, respectivamente. 

Não houve percentual menor que 85,6% na concordância categórica nas 

comparações intra-Leituras e inter-Leituras. 

Nas análises intra-Leituras para TMP-SMX, a leitura Espectrofotométrica 

apresentou percentual de concordância numérica de 81,8%, e o maior 

percentual nas comparações inter-Leituras foi de 75,0% entre VPO e ESP. Na 

concordância categórica, o desempenho individual de cada leitura foi melhor que 

na numérica, variando de 86,2 a 99,2%, refletindo-se também nas comparações 

inter-Leituras, com percentuais de 81,1% entre VPO e VRE, e 91,7% entre VPO 

e ESP.
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Tabela 15 - Percentuais gerais das concordâncias numérica e categórica de todos os isolados de Nocardia spp. (%; média 
dos percentuais), segundo o número de leituras concordantes (n) em relação ao total (N) de cada leitura, Visual 
Padrão Ouro (VPO), Visual com Resazurina (VRE), e Espectrofotométricas (ESP), e segundo o número de leituras 
concordantes (n) em relação ao total (N) de comparações inter-leituras dos resultados dos ensaios de microdiluição 
em caldo com os antimicrobianos Amicacina, Ciprofloxacina, Minociclina e TMP-SMX 

Antimicro-
bianos 

Concordâncias Concordância Intra-Leituras   Concordância Inter-Leituras 

  
Visual Padrão 

Ouro 
(VPO) 

 
Visual com 
Resazurina 

(VRE) 

 
Espectro-

fotométrica 
(ESP) 

 VPO vs. VRE  VPO vs. ESP 

    N n (%)   N n (%)   N n (%)   N n (%)   N n (%) 

Amicacina 
Numérica 

124 
122 98,4  

123 
120 97,6  

121 
119 98,3  

120 
109 90,8  

121 
120 99,2 

Categórica 124 100,0   123 100,0   121 100,0   120 100,0   121 100,0 

Ciprofloxacina 
Numérica 

133 
122 91,7  

126 
119 94,4  

136 
127 93,4  

118 
107 90,7  

132 
118 89,4 

Categórica 110 82,7   111 88,1   106 77,9   87 73,7   99 75,0 

Minociclina 
Numérica 

133 
116 87,2  

136 
121 89,0  

130 
108 83,1  

125 
100 80,0  

130 
122 93,8 

Categórica 117 88,0   123 90,4   119 91,5   107 85,6   114 87,7 

TMP-SMX 
Numérica 

133 
109 82,0  

130 
95 73,1  

132 
108 81,8  

127 
91 71,7  

132 
99 75,0 

Categórica 127 95,5   112 86,2   131 99,2   103 81,1   121 91,7 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O gênero Nocardia compreende bactérias de crescimento lento e de 

isolamento laborioso em amostras clínicas, como escarro e lavado 

broncoalveolar (revisado por Fatahi-Bafghi, 2017). Em nosso estudo, o 

crescimento lento de alguns isolados e a formação de grumos bacterianos em 

cultura foram duas características que dificultaram as etapas iniciais dos ensaios 

de microdiluição em caldo para Nocardia spp. 

Anteriormente, foi observado que, quanto mais jovens as culturas eram, 

mais fácil era sua manipulação, uma vez que culturas antigas são mais rígidas 

(Silva et al., 2015). Por outro lado, para a obtenção de massa bacteriana 

suficiente para o preparo do inóculo utilizado na microdiluição em caldo foi 

necessário esperar pelo menos uma semana para o crescimento de alguns 

isolados avaliados no presente estudo. 

Na tentativa de agilizar o crescimento e diminuir a formação de 

aglomerados bacterianos, testamos o cultivo dos isolados de Nocardia spp. 

paralelamente em ágar TSA (CLSI, 2018) e em caldo MHCA (Silva, 2015), por 

uma semana. O ágar TSA, as micro pérolas e o uso da ponta oposta da alça 

bacteriológica como um micro pistilo mostraram-se ferramentas valiosas na 

dissolução dos aglomerados bacterianos para o preparo do inóculo, como 

demonstrado por Lowman & Aithma (2010) e recomendado pelo CLSI (2018). 

Em nosso estudo, foram realizados três ensaios iniciais que confirmaram a 

característica reprodutibilidade do método de microdiluição em caldo em 

espécies de Nocardia, como demonstrada anteriormente (Conville et al., 2012). 
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Além disso, esses ensaios auxiliaram na escolha das cepas bacterianas de 

referência para cada antimicrobiano, de acordo com o CLSI, 2011. Entretanto, 

em sua última atualização, em 2018, o CLSI incluiu uma cepa de referência de 

Nocardia, N. nova ATCC BAA-227, para se adequar ainda mais ao uso na rotina 

laboratorial, bem como uma nova cepa alternativa para controle de qualidade, S. 

aureus ATCC 29213 (CLSI, 2018). Em nosso estudo para a adequação a esse 

último documento, utilizamos S. aureus ATCC 29213 como controle de qualidade 

dos ensaios de microdiluição em caldo com os antimicrobianos selecionados 

para a avaliação dos isolados de Nocardia spp. 

A seleção dos antimicrobianos para o nosso estudo foi baseada nos 

principais representantes dos diferentes grupos de fármacos de primeira linha 

para o tratamento para nocardiose: a Amicacina, da classe dos 

aminoglicosídeos, a Ciprofloxacina, do grupo das quinolonas, a Minociclina, do 

grupo das tetraciclinas, e a TMP-SMX, que é a combinação sinérgica da 

Trimetoprima com o Sulfametoxazol do grupo das sulfonamidas, sendo também 

a mais utilizada na tratamento dessa doença (Valdezate et al., 2015; Huang et 

al., 2019; Larruskain et al., 2011; Glupczynski et al., 2006). 

A microdiluição em caldo determina a Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

de um antimicrobiano, porém, para isolados de Nocardia spp., a interpretação 

dos resultados ainda é desafiadora (Conville et al., 2012). A leitura dos 

resultados é visual, sendo assim, subjetiva e mais sujeita a erros pelos analistas 

de laboratório. 

Alguns estudos anteriores utilizaram-se de métodos alternativos, como o 

uso do corante resazurina, para diminuir a subjetividade e facilitar a leitura dos 

resultados dos ensaios de microdiluição em caldo para isolados de Nocardia spp. 
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Nos testes com micobactérias, bactérias e fungos de crescimento mais rápido, a 

resazurina tem sido amplamente utilizada por ser tão eficiente e de menor custo 

que alguns métodos automatizados (Schena et al., 2016; Castilho et al.,2015). 

Entre os estudos anteriores que utilizaram a resazurina, há uma grande 

variação nos valores de volume e a concentração utilizados, e período de 

incubação necessário. No presente estudo, observou-se que quanto menores a 

concentração e o volume, mais rápido a modificação de cor da resazurina, de 

azul para rosa. Esses valores coincidem com os utilizados anteriormente por 

Borra et al. (2009) e Riss et al. (2016). 

Em relação à mudança de cor da resazurina, a coloração arroxeada nos 

poços foi considerada crescimento bacteriano, sendo a CIM do fármaco para o 

microorganismo testado, aquela do poço imediatamente à esquerda. Esse 

critério foi empregado anteriormente para validar o uso da resazurina em ensaios 

de microdiluição para se determinar a CIM de biossurfactantes (Elshikh et al., 

2016). 

Nas análises de concordância categórica do presente estudo, observou-se 

73,7% a 100,0% com a utilização da resazurina, como método alternativo auxiliar 

de leitura dos resultados dos ensaios de microdiluição em caldo. Segundo o 

nosso conhecimento, há apenas dois estudos anteriores que utilizaram a 

resazurina em ensaios de microdiluição em caldo, com isolados de Nocardia spp. 

(Silva, 2015; Zhao et al., 2017). Em ambos, foram relatados 100,0% de 

concordância entre as leituras dos resultados sem e com resazurina, para todos 

os fármacos. Embora em nosso trabalho não tenhamos achado 100% de 

concordância com o uso da resazurina, mesmo assim os níveis de concordância 

foram altos, acima de 70%. 
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A espectrofotometria como método alternativo de leitura dos resultados, 

apresentado neste estudo, foi proposta por se tratar de um método menos 

subjetivo, apresentando resultados numéricos, na forma de densidades ópticas 

de cada poço da microplaca. Este método tem sido utilizado para outros 

microrganismos como bactérias de crescimento rápido e para fungos, já 

preconizado pelo Comitê Europeu de Ensaios de Susceptibilidade 

Antimicrobiana (EUCAST; “European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing”) para a leitura de testes de microdiluição em caldo (Arendrup et al., 

2015). 

Após testes realizados com três comprimentos de onda, o de 560 nm foi 

selecionado para a realização da leitura em espectrofotômetro dos resultados 

dos ensaios de microdiluição em caldo deste estudo. O comprimento 

selecionado resultou na melhor diferenciação entre poços sem e com 

crescimento bacteriano, facilitando a leitura das CIMs para os isolados de 

Nocardia spp. Estudos anteriores com os fungos Aspergillus spp. e Candida spp., 

e as bactérias Neisseria gonorrhoeae e Streptococcus mutans utilizaram um 

valor de comprimento de onda para cada microrganismo e diferentes cálculos 

para a melhor definição da CIM para os isolados testados, sugerindo que esse 

método ainda requer padronização e pode variar entre os diversos 

microrganismos (Claudino et al., 2008; Foerster et al., 2017; Meletiadis et al., 

2017;  Wei et al., 2006). 

A leitura das densidades ópticas a 560 nm, em nosso estudo, foi realizada 

após 72 horas de incubação das microplacas com os isolados e os 

antimicrobianos. Já no estudo de Stoppa et al. (2009), que compararam os 

métodos recomendados pelo CLSI e EUCAST com isolados de Candida spp., a 
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leitura das microplacas foi realizada no comprimento de onda de 450 nm após 

24 horas de incubação. É importante, portanto, considerar o tempo de incubação 

para cada microrganismo, podendo ser menor, no caso de isolados de Candida 

spp. que tem crescimento mais rápido, ou mais prolongado, como para os 

isolados de Nocardia spp., que são bactérias de crescimento mais lento. 

A resorufina, que é a redução da resazurina por células viáveis com o 

metabolismo ativo, também pode ser quantificada, medindo-se uma mudança na 

absorbância. No entanto, segundo Riss et al. (2013), a detecção de absorbância 

não é frequentemente usada porque é muito menos sensível do que medir a 

fluorescência. Ainda assim, a leitura da absorbância possibilitou a diferenciação 

do crescimento bacteriano das cepas de referência e dos isolados de Nocardia 

deste trabalho, tanto com como sem o uso da resazurina, permitindo também a 

definição das CIMs para cada microrganismo avaliado. 

Na análise das comparações entre os três tipos de leitura dos resultados 

dos ensaios de microdiluição em caldo – Visual Padrão Ouro (VPO), Visual com 

Resazurina (VRE), e Espectrofotométrica (ESP) – houve concordância 

categórica de 73,7% a 100,0% na comparação entre VPO e VRE, e de 75,0% a 

100,0% entre VPO e ESP. Similarmente, a comparação entre a determinação da 

CIM por espectrofotometria com a leitura visual Padrão Ouro de oitenta e oito 

isolados clínicos de Aspergillus fumigatus demostrou excelente concordância 

categórica (93,0 a 99,0%). Os resultados encontrados por Meletiadis et al. 

sugerem que a determinação espectrofotométrica das CIMs de antifúngicos 

poderia aumentar a objetividade, além de permitir a automação e o alto 

rendimento do teste de suscetibilidade (Meletiadis et al., 2017). 
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Até onde sabemos, não há estudos utilizando espectrofometria (leituras de 

DO) para Nocardia spp., mas nossos resultados demonstram sua aplicabilidade 

para essas bactérias, uma vez que atualmente já é usada para fungos. 

Observamos que todos os isolados de Nocardia spp. avaliados foram 

100,0% suscetíveis à Amicacina, em todos os tipos de leitura dos resultados dos 

ensaios de microdiluição em caldo. Apesar dos valores das CIMs serem 

diferentes, essa suscetibilidade foi concordante com o estudo realizado 

anteriormente por Silva (2015), que utilizou 8 dos 15 isolados do presente 

estudo, e com a classificação categórica de Brown-Elliot et al. (2006). 

A resistência para Ciprofloxacina, no nosso estudo, foi observada em onze 

dos quinze isolados avaliados (73,3%), sendo que essa característica já foi 

relatada anteriormente para isolados de N. otitidiscaviarum e de N. beijingensis 

(Zhao et al., 2017).  

Ao avaliarmos a atividade da Minociclina, verificamos que dois isolados de 

N. brasiliensis e um isolado de N. asteroides apresentaram resistência, assim 

como observado nos estudos de Silva (2015) e de Conville et al. (2012). 

Ambrosioni et al. (2010) consideraram a Minociclina um antimicrobiano 

potencialmente útil, relatando suscetibilidade em nove das dez cepas testadas. 

A combinação de Trimetoprima com Sulfametoxazol (TMP-SMX) tem sido 

considerada monoterapia na nocardiose, devido à baixa resistência observada 

nos isolados de Nocardia spp. (Brown-Elliott et al., 2006). Porém, há relatos 

contraditórios. Nos Estados Unidos, um estudo retrospectivo investigou os dados 

de 1995 a 2004 e, de 765 isolados, 42,0% eram resistentes a TMP-SMX (Uhde 

et al., 2010). Um estudo multicêntrico nesse mesmo país reviu 552 isolados 

identificados de 2005 a 2011 e relatou apenas 2,0% de resistência a esse 
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antimicrobiano (Brown-Elliot et al., 2012). Em nosso estudo, dentre os quinze 

isolados de Nocardia spp. testados, apenas um isolado foi resistente à TMP-

SMX. 

Para TMP-SMX, além do cálculo da CIM ± 1 diluição, foram calculados os 

percentuais de concordância categórica inter-leituras e os percentuais de erros 

para as CIMs ± 2 diluições. Comparada ao resultado com CIM ± 1 diluição 

(81,1%), houve um aumento de concordância com CIM ± 2 diluições para 91,3% 

entre as leituras Visual Padrão Ouro e Visual com Resazurina e aumento para 

94,7% entre as leituras Visual Padrão Ouro e a Espectrofotométrica (91,7% com 

CIM ± 1 diluição). Diferentemente, Tiballi et al. (1995) não observaram aumento 

de concordância entre os métodos do CLSI e um colorimétrico. Eles testaram a 

confiabilidade e a precisão de um ensaio colorimétrico usando o corante Alamar 

Blue no desempenho de testes de suscetibilidade para 97 isolados de C. albicans 

para Fluconazol e Itraconazol. Para Fluconazol, as CIMs obtidas com o uso do 

corante foram mais altas quando comparadas às obtidas pelo método do CLSI; 

e houve apenas 77% (75 de 97) de concordância com CIM ± 2 diluições (Tiballi 

et al., 1995). 

Em relação aos erros de concondância categórica, os percentuais de erros 

Grave entre o método de leitura Padrão Ouro e a Espectrofotométrica (18,09%) 

e os erros Muito Grave entre a leitura Padrão Ouro e a Visual com Resazurina 

(8,33%) para TMP-SMX tiveram uma discordância acima dos níveis aceitáveis. 

Isso pode ter ocorrido devido a ausência de classificação de resistência 

intermediária, sendo que os CIMs dos isolados estudados eram próximos aos 

intervalos de classificação de sensível e resistente para TMP-SMX. 
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O CLSI, no documento M24, recomenda que, para o isolado com resultado 

duvidoso de suscetibilidade à TMP-SMX por microdiluição em caldo, seja feito o 

teste de Disco difusão. Persistindo a dúvida na interpretação, o isolado deverá 

ser enviado para um laboratório de referência em testes de suscetibilidade (CLSI, 

2018). À vista disso, o ensaio de Disco difusão foi realizado com todos os 

isolados de Nocardia spp avaliados nesse estudo para confirmar os resultados 

dos ensaios de microdiluição em caldo pela leitura Visual Padrão Ouro com 

Trimetoprima-Sulfametoxazol (TMP-SMX). Dos quinze isolados testados, 

apenas em uma leitura de um isolado de Nocardia farcinica (2901), não se 

obteve o mesmo resultado, sendo classificado como resistente no método 

Padrão Ouro e suscetível no teste de Disco difusão. 

Na avaliação dos quinze isolados de Nocardia spp. testados por Disco 

Difusão com TMP-SMX, todos foram suscetíveis. Porém, a resistência de 

Nocardia spp. a TMP-SMX na Disco Difusão já foi descrita anteriormente. 

Lebeaux et al. (2019) analisaram a suscetibilidade de 793 isolados de Nocardia 

enviados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015 a um laboratório francês 

referência em Nocardia (“Observatoire Français des Nocardioses”). Amicacina, 

TMP-SMX, Minociclina, Linezolida e Imipenem foram os antimocrobianos 

testados e foram identificados 2,9% (21/730), 5,4% (40/734), 9,4% (69/734), 0% 

(0/734) e 19,5% (143/732) isolados resistentes, respectivamente. 

O número reduzido de isolados de Nocardia spp. avaliados e a seleção de 

apenas quatro antimicrobianos para os ensaios de microdiluição em caldo são 

limitações do nosso estudo. No entanto, os resultados apresentados sugerem 

que a leitura das densidades ópticas em espectrofotômetro e o uso da resazurina 
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são muito promissores, e futuras investigações, com mais isolados e outros 

antimicrobianos, poderiam contribuir para a confirmação desses achados. 

Adicionalmente, nossos resultados poderiam auxiliar na criação de um 

novo protocolo de teste de suscetibilidade de isolados de Nocardia spp., com o 

uso da espectrofotometria e da resazurina, e na definição de pontos de cortes. 

Tabela de pontos de corte para interpretação de CIMs e diâmetros de halos do 

Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – BrCAST é baseada 

nos pontos de corte da versão 11.0, 2021 do EUCAST (www.eucast.org) - 

Versão válida a partir de 15-03-2021 e não tem ponto de corte definido para 

Nocardia sp. (BrCAST,2021). O EUCAST, diferente do CLSI, não tem um 

documento específico ou pontos de cortes definidos para Nocardia sp., no 

entanto, para outros microrganismos, seus protocolos são gratuitos e de fácil 

acesso aos laboratórios clínicos (EUCAST, 2016). Os protocolos do CLSI, por 

outro lado, são pagos, dificultando o acesso principalmente para países 

emergentes, como o Brasil.  

Nesse contexto, o presente trabalho traz novas perspectivas sobre a 

utilização de ferramentas alternativas como a resazurina e a espectrofotometria, 

visando maior eficiência e aumento da objetividade na interpretação dos 

resultados dos testes de suscetibilidade a antimicrobianos de isolados de 

Nocardia spp. por microdiluição em caldo. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Os resultados apresentados sugerem que a leitura das densidades ópticas 

em espectrofotômetro e o uso da resazurina são muito promissores; 

 Dentre os quinze isolados de Nocardia spp. avaliados, todos foram 

classificados como suscetíveis à Amicacina, quatro como suscetíveis à 

Ciprofloxacina, dois resistentes à Minociclina e apenas um resistente à 

Trimetoprima-Sulfametoxazol, pelo método de microdiluição em caldo; 

 O percentual concordante intra-leitura com Resazurina dos resultados das 

CIMs (concordância numérica) variou de 73,1 a 97,6 %; o percentual 

concordante na classificação de suscetibilidade (concordância categórica) 

variou entre 86,2 a 100,0%; 

 Nas comparações intra-leituras com o uso da Espectrofotometria, os 

percentuais gerais de concordância numérica variaram de 81,8 a 98,3%, e 

de 77,9 a 100,0% na concordância categórica; 

 Nas comparações inter-leituras a concordância numérica entre o método 

Visual com Resazurina e o método Padrão Ouro foi de 71,7% a 100%; e 

com a Espectrofotometria, de 75,0% a 100%; 

 Na comparação entre o método Visual Padrão Ouro e o Visual com 

Resazurina, houve variação de 73,7 a 100,0% de concordância categórica, 

enquanto que entre o método Visual Padrão Ouro e a Espectrofotometria, 

esse percentual variou de 75,0 a 100,0%. Já nos cálculos de percentuais 

de erros, houve uma discordância acima dos níveis aceitáveis para TMP-
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SMX. Isso pode ter ocorrido devido a ausência de classificação de 

resistência intermediária, sendo que os CIMs dos isolados estudados eram 

próximos aos intervalos de classificação de sensível e resistente para TMP-

SMX. 
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