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RESUMO 

 

OKADO, J. B. Caracterização fenotípica e genotípica de Staphylococcus aureus 

resistentes à meticilina (MRSA) isolados de sítios de infecção de pacientes em um 

hospital de São Carlos. 2017. 110 p. Tese (Doutorado em Ciências) -  Instituto de Física de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.  

 

MRSA podem ser resistentes à maioria dos antimicrobianos por aquisição de elementos 

genéticos móveis ou mutações e algumas linhagens representam um grande desafio para o 

tratamento de suas infecções. Além disso, resistência heterogênea pode existir em taxas 

subestimadas e causar falha em tratamento. A investigação de disseminação de linhagens 

específicas de MRSA, adoção de medidas que diminuam a possibilidade de surtos e políticas 

que evitem uso excessivo de antibióticos são ações importantes que devem ser tomadas em 

hospitais. Este estudo objetivou caracterizar MRSA, de um hospital de São Carlos-SP, 

genotipica e fenotipicamente.  No período de julho de 2011 a janeiro de 2012, foram isolados 

34 S. aureus de diferentes pacientes, sendo que 27 (79,4%) foram identificados como MRSA. 

Tipagem por PFGE resultou em três pulsotipos e prevalência das linhagens ST105/ST5-

SCCmecII. Beta hemólise e presença simultânea dos genes 

seh/sei/sem/seo/sem/lukDE/hla/hlb/hlg foram encontrados em 96,3% e 85% dos isolados, 

respectivamente, com nenhum isolado alta produção de biofilme, pelo método utilizado. Nos 

ensaios de sensibilidade, o isolado SCMSC29 foi caracterizado como S. aureus com 

resistência intermediária heterogênea à vancomicina (hVISA) e SCMSC29 e SCMSC35 como 

S. aureus não-sensíveis heterogenêos à daptomicina (hDNSSA), todos confirmados por 

análise de população. Na tentiva de elucidar os mecanismos de heterorresistência, foram 

realizados ensaios comparando os isolados heterogêneos com o sensível SCMSC31, 

relacionado por similaridade. O fenótipo hVISA e hDNSSA apresentado pelo isolado 

SCMSC29, aparenta estar relacionado com um aumento da expressão dos genes graR, vraR, 

rpoB, mprF e dltA, sutil aumento da espessura de parede celular, redução de autólise e uma 

mutação no gene mprF (T551A). O fenótipo hDNSSA de SCMSC35, pode estar associado a 

mutação encontrada nos genes rpoB (T622A), mprF (M347L, L720F) e aumento da espessura 

da parede celular. Apesar destes preocupantes fenótipos encontrados, alternativas de 

tratamento testadas (teicoplanina, linezolida, tetraciclina, tigeciclina, quinupristina-

dalfopristina e tedizolida) foram ativas contra todos os isolados. Assim, hVISA e hDNSSA 



 

 

  

foram encontrados entre isolados ST105/ST5-SCCmecII, que demonstraram mutações 

pontuais e tendência de espessamento de parede celular. O novo antimicrobiano tedizolida, 

ainda não utilizado no Brasil, possuiu alta eficiência para estes isolados, mostrada in vitro por 

ensaios de concentração inibitória mínima. A aparição dos perfis de heteroresistência é um 

achado preocupante e devem ser tomadas medidas para melhorar o diagnóstico deste fenótipo 

nos laboratórios clínicos além de se evitar disseminação. A adoção de programas de vigilância 

e a cautela no uso destes antibióticos são importantes para monitorar possível disseminação e 

para não haver seleção de clones resistentes e co-resistentes a vários outros antibióticos. 

 

 

Palavras-chave: MRSA. Heteroresistência à daptomicina. hVISA.     

  



 

 

ABSTRACT 

 

OKADO, J.B. Phenotipic characterization of Meticillin resistant S. aureus (MRSA) 

isolated from infection sites of pactients from a São Carlos (SP) hospital. 2017. 110 p. 

Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2017.  

 

MRSA may be resistant to most antimicrobials by the acquisition of mobile genetic elements 

or mutations and some strains represent a huge challenge for infection treatment. In addition, 

heterogeneous resistance may exist at underestimated rates and cause treatment failure. 

Actions such as research of specific MRSA strains spread, adoption of measures that reduce 

the possibility of outbreaks and policies that avoid excessive use of antibiotics are important 

and must be taken in hospitals. This study aimed to characterize genotypically and 

phenotypically, MRSA from a São Carlos-SP hospital. From July 2011 to January 2012, 34 S. 

aureus from different patients were isolated, among those 27 (79.4%) were identified as 

MRSA. Typing by PFGE resulted in three pulsotypes and prevalence of ST105/ST5-

SCCmecII strains. Beta hemolysis and simultaneous presence of the seh / sei / sem / seo / sem 

/ / lukDE / hla / hlb / hlg genes were found in 96.3% and 85% of the isolates, respectively, 

with no good biofilm forming sample. In the sensitivity assays, SCMSC29 isolate was 

characterized as S. aureus heterogeneous vancomycin intermediate resistant S. aureus 

(hVISA) and SCMSC29 and SCMSC35 as heterogeneous daptomycin non-susceptible S. 

aureus (hDNSSA), all confirmed by population analysis profile. In order to elucidate 

mechanisms of heteroresistance, we performed several comparative analyses between 

heterogeneous samples and a related sensitive isolate (SCMSC31). The hVISA and hDNSSA 

phenotype presented by the SCMSC29 isolate appeared to be related to increased expression 

of graR, vraR, rpoB, mprF and dltA genes, slight increase in cell wall thickness, reduction of 

autolysis and a mutation in the mprF (T551A), when compared to SCMSC31. The hDNSSA 

phenotype of SCMSC35 may be associated with a mutation found in rpoB (T622A), mprF 

(M347L, L720F) and increased cell wall thickness. Despite these worrying phenotypes found, 

treatment alternatives tested (teicoplanin, linezolid, tetracycline, tigecycline, quinupristin-

dalfopristine and tedizolide) were active against all isolates. In conclusion, hVISA and 

hDNSSA were found to be among ST105/ST5-SCCmecII lineage and demonstrated cell wall 

thickening. The new antimicrobial tedizolide, not yet used in Brazil, had greater efficiency, 



 

 

  

shown in vitro by tests of minimum inhibitory concentration. The appearance of 

heteroresistance profiles is a troubling finding and measures should be taken to improve the 

diagnosis of this phenotype in clinical laboratories in addition to avoiding dissemination. The 

adoption of surveillance programs and the caution in the use of these antibiotics are important 

to monitor possible dissemination and to avoid the selection of resistant clones and co-

resistant to several other antibiotics. 

  

Keywords: MRSA. Daptomycin heteroresistance. hVISA.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) são causa de grande 

preocupação em ambientes hospitalares e na comunidade, devido sua habilidade de adquirir 

resistência a diversos antimicrobianos, colonizar indivíduos por longos períodos de modo 

assintomático e serem um dos maiores causadores de infecção relacionada à assistência à 

saúde (IRAS). Podem ainda adquirir resistência heterogênea a antibióticos, que resulta em 

maior chance de falhas de tratamento. Mecanismos de resistência heterogênea ainda não são 

completamente elucidados, além de suas taxas serem subestimadas. O objetivo principal deste 

trabalho é caracterizar fenotípica e genotipicamente os isolados de MRSA de infecções de 

pacientes de um hospital da cidade de São Carlos (SP, Brasil) e investigar possíveis 

mecanismos de resistência heterogênea dentre os isolados do estudo.   

O aumento de casos de MRSA e resistência a antibióticos são preocupantes, 

principalmente para saúde pública, já que são associados com o aumento da mortalidade e 

tempo de internação, logo, maior uso de recursos financeiros.  Estudos desta natureza podem 

fornecer dados importantes para os médicos e enfermeiros, tais como determinar se houve ou 

não a disseminação de linhagens entre os indivíduos estudados, que geram subsídios para se 

iniciar medidas de controle de infecções mais rígidas. Tais providências contribuem com a 

diminuição dos casos de infecções hospitalares, diminuindo também o tempo de internação 

dos pacientes e, consequentemente, o custo destes para o hospital. Ainda, analisando o perfil 

de sensibilidade de linhagens endêmicas, o estudo pode mostrar qual antimicrobiano tem 

maior chance de sucesso em uma terapia empírica em uma IRAS neste hospital.* 

 

 

 

  

                                                           
* Tese de doutorado escrita de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6023 e ABNT 

NBR 14724 

. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus são microrganismos tanto comensais como patogênicos, que 

podem ser facilmente adquiridos, pois se encontram comumente dispersos em partículas no ar 

ou em superfícies, estando presentes na microbiota humana do trato respiratório superior e na 

pele. (1) Sua transmissão é dada por contato direto com superfícies contaminadas, sejam estas 

do ambiente ou de indivíduos. São bactérias gram-positivas, aeróbias facultativas, não-

esporulantes, capazes de sobreviver a condições adversas de temperatura (de 7ºC a 48,5ºC), 

pH (4,2 a 9,3) e altas concentrações de cloreto de sódio (até 15%). (2) 

Staphylococcus aureus são patógenos bem adaptados devido a uma combinação de 

fatores: virulência mediada por toxinas, capacidade de sobreviver e colonizar por longos 

períodos e resistência a antibióticos. (2) Uma característica fundamental para o sucesso deste 

patógeno, é sua capacidade de colonizar indivíduos assintomaticamente por longos períodos. 

Aproximadamente 30% dos adultos são colonizados de modo crônico por esta bactéria no 

trato respiratório. (3) Possuem ainda habilidade incrível de aquisição de elementos genéticos 

móveis.  Prova disso é que seu genoma possui em torno de 2-3 Mpb, com baixo conteúdo 

C+G, com variabilidade de cerca de 20% em seu tamanho. Tal variabilidade deve-se a 

aquisição ou perda de elementos genéticos móveis, tais como: elementos cassete 

cromossômicos, ilhas de genômicas de patogenicidade ou resistência, transposons e 

plasmídeos. (4) 

Essa bactéria é uma das maiores causas de IRAS.  Ocasiona desde infecções simples, 

como espinhas e intoxicações alimentares, a graves, como síndrome do choque tóxico e sepse, 

sendo que algumas infecções dependem de fatores de virulência produzidos. (2,5) Em 2013, 

dados do controle de doenças dos Estados Unidos indicaram que cerca de 80.000 pessoas/ano 

adquirem infecções graves devido à MRSA nos Estados Unidos e cerca de 11.000 

pessoas/ano morrem por infecções causadas por MRSA. 

 

2.2 Histórico de resistências e linhagens  

 

Desde o início de terapias antimicrobianas, o aparecimento de resistência 

antimicrobianos nesta espécie ocorreu anteriormente às outras. (1) Em 1941 a penicilina foi 
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introduzida em uso clínico e em 1944, emergiu o primeiro caso de S. aureus resistente. (6) No 

meio da década de 40 já havia, nos hospitais, aumento no número de isolados resistentes à 

penicilina devido à ação de penicilinases, e em 1950 essas linhagens já eram consideradas 

pandêmicas. (3) O mesmo efeito, de rápida observação de resistência após introdução de 

antimicrobiano, foi observado após a introdução da meticilina, outro betalactâmico. Esta foi 

inicialmente utilizada na clínica em 1959, e, em 1961, apenas dois anos após sua a introdução, 

ocorreu o primeiro caso relatado de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA, do 

inglês, “Methicillin Resistant Staphylococcus aureus”), resistentes também a todos os outros 

betalactâmicos. (3, 6) Ainda, recentemente foi descrito por Harkins e colaboradores que a 

resistência à meticilina pela aquisição do elemento SCCmec ocorreu antes mesmo da 

introdução do antimicrobiano na clínica. (7) 

Resistência à meticilina é causada pela presença de uma proteína ligadora de 

penicilina (PBP, do inglês, “Penicillin Binding Protein”) homóloga, com baixa afinidade à 

betalactâmicos, PBP2A ou PBP2’. PBP2’ é codificada pelo gene mecA, ou seu homólogo 

mais recentemente descrito, mecC. (6, 8) Tais genes estão contidos no elemento genético 

móvel Staphylococcus Cassete Chromossome mec (SCCmec).  Provavelmente, S. sciuri atuou 

como doador deste elemento para S. aureus, pois possui uma PBP que compartilha 87,8% de 

similaridade da sequência de aminoácidos com a PBP2A encontrada em MRSA. (6)  

 O elemento SCCmec possui uma estrutura bem definida, com a presença de genes para 

recombinases (ccrA, ccrB, ccrC), que fazem parte do complexo ccr, e genes regulatórios 

(mecR, mecI), que podem ser truncados ou não, e fazem parte do complexo mec. Ainda, todos 

os elementos SCCmec conhecidos estão posicionados após a região OrfX do cromossomo e 

entre complexo mec e complexo crr possuem regiões de junção variáveis, que podem conter 

genes de resistência. Esquema da estrutura básica do SCCmec é ilustrado na Figura 1. Até 

hoje, 11 tipos destes elementos foram descritos e podem ser relacionados com linhagens de 

MRSA. (9) 

Alguns clones de MRSA circularam em hospitais europeus até a década de 70 e, a 

partir da década de 80, esses clones foram substituídos por outros mais bem adaptados e que 

se espalharam internacionalmente. (3) Até os anos 2000, praticamente cinco principais 

linhagens foram definidas como clones bem-sucedidos, por possuírem capacidade de causar 

infecção, persistir no ambiente e de se disseminar geograficamente em determinados locais, 

levadas pelo aumento de viagens. Tais linhagens chegaram a representar cerca de 70% de 

todos os isolados de MRSA. (10) Essas foram denominadas de acordo com os locais onde 
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eram endêmicas e caracterizadas por Tipo de Sequência (ST, do inglês “Sequence Type”) e 

tipo de elemento SCCmec. Alguns dos principais clones pandêmicos são: Nova York/Japão 

(ST5-SCCmecII), Brasileiro (ST239-SCCmecIIIa), Ibérico (ST247-SCCmecI), Húngaro 

(ST239-SCCmecIII), Pediátrico (ST5-SCCmecIV), Cordobês-Chileno (ST5-SCCmecI), 

USA300 (ST8-SCCmecIV). (10)  

 

 

Figura 1 -   ESTRUTURA DE ELEMENTO SCCmec. Elemento é flanqueado por repetições diretas (DRs), que 

contém sequências de sitio de inserção (ISS), reconhecidas por recombinases do cassete 

cromossômico (ccr). Nas extremidades existe um par de repetições invertidas (IRs) e contém os 

complexos mec e crr, e as regiões de junção J1, J2 e J3.  

Fonte: Adaptada de HIRAMATSU et al.(9) 

   

O aumento de infecções causadas por MRSA causou também aumento no uso de 

vancomicina, descoberta em 1952 e introduzida para uso clínico em 1958, reservada para uso 

como antimicrobiano de última escolha. (11-12) A vancomicina age de forma bactericida 

inibindo a síntese da parede celular do lado externo da membrana bacteriana, se ligando ao 

peptídeoglicano precursor da parede celular, na porção C-terminal D-Ala-D-Ala, impedindo, a 

segunda etapa da síntese da parede, de forma a inibir crescimento bacteriano. (13-12) 

 Em 1996, no Japão, foi isolado o primeiro Staphylococcus aureus com resistência 

intermediária à vancomicina, VISA (do inglês, “Vancomycin Intermediate Staphylococcus 

aureus”). (14) Pouco tempo após a emergência de isolados VISA, em 1997, foram observados 

isolados de MRSA considerados sensíveis à vancomicina, com presença de subpopulações 

com padrões de resistência à vancomicina atípicos, denominados com resistência 

intermediária heterogênea, hVISA. (12,14) 

O termo “resistência heterogênea” a um antibiótico foi utilizado pela primeira vez, 

em 1947, para H. Influenzae. (15) Amostras bacterianas homogêneas possuem subpopulações 

com variações pequenas no valor da concentração inibitória mínima, enquanto isolados 

heterogêneos possuem subpopulações com intervalo de variação do valor de concentração 

inibitória mínima maior, conforme mostrado na Figura 2. Uma vez que heterorresistência é 
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caracterizada pela presença de uma parcela da população bacteriana com concentração 

inibitória mínima (CIM) diferente, é possível existência de três tipos de heterorresistência: 

população completamente sensível a um antibiótico, mas com presença de subpopulações 

com diferentes CIM’s de sensibilidade, que respondem diferentemente, e todas estejam 

inibidas na faixa de sensibilidade, não sendo um problema para clínica; o caso em que toda a 

população seja resistente a um antibiótico, embora haja presença de subpopulação com CIM 

diferentes, toda a população possui CIM de resistente, e o caso mais preocupante, em que a 

maior parte da população bacteriana é sensível a um antibiótico, com uma parcela pequena de 

subpopulação com resistência. Testes tradicionais caracterizam tais isolados como sensíveis, 

mas tratamento com concentrações de sensibilidade ao antimicrobiano pode selecionar 

minoria resistente, levando à falha do tratamento. (15) Os três casos são ilustrados em 

esquema na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - RESPOSTAS A ANTIMICROBIANOS DE POPULAÇÕES HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS. 

Em testes tradicionais, populações homogêneas (parte superior da figura) podem ser caracterizadas 

como sensíveis (S), resistentes intermediárias (I) ou resistentes (R). Populações heterogêneas (parte 

inferior da figura) podem ser completamente sensíveis a um antibiótico, mesmo com subpopulações 

com diferentes CIM’s, sendo menos importante clinicamente. Ou podem ter ainda a maior parte da 

população é sensível com minoria resistente, que pode causar falhas em tratamentos ou ser toda a 

população resistente com subpopulações com diferentes CIMs de resistência. 

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada de EL-HALFAWY; VALVANO(15) 

 

Casos de resistência heterogênea são difíceis de detectar, sendo o Perfil de Análise 

de População (PAP) o método padrão ouro indicado. Isto porque, a maior parte da população 

pode ser sensível, e, métodos tradicionais de disco difusão, microdiluição ou Etest não serão 

sensíveis o suficiente para detectar uma parcela pequena com sensibilidade reduzida, pois 

utilizam pequena quantidade de inóculo. (11-12,15-16) PAP é um método muito trabalhoso e 

por este motivo, laboratórios de hospitais, em geral, não possuem disponibilidade para realizá-
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lo. Experimento de PAP consiste em observar crescimento bacteriano em várias 

concentrações de antibiótico, com concentrações variadas de bactéria inoculada para realizar 

contagem de células que crescem em diferentes concentrações do antibiótico testado e traçar 

curva de crescimento utilizando gráfico do logaritmo (log) de unidades formadoras de 

colônias por mL (UFC/mL) versus a concentração do antibiótico. (11) 

  Em relação à morfologia, é descrito que linhagens de hVISA possuem colônias com 

morfologia heterogênea, com presença de colônias pequenas e podem possuir espessamento 

da parede celular. (11) Em Etest, presença de colônias dentro do halo de inibição podem 

indicar existência de hVISA, mas não é um método indicado para a identificação. Em 

microdiluição, mudanças de valor de CIM ou crescimento em placas com 4 µg/mL de 

vancomicina também são indicadores de potencial hVISA. Em todos estes casos, fenótipo de 

resistência heterogênea deve ser confirmado por PAP. (14-15) 

Especificamente, no caso da vancomicina, para análise do gráfico gerado por PAP 

para confirmação de fenótipo hVISA, existem os critérios de Hiramatsu et al (1997), Wootton 

et al (2001) e El-Halfawy e Valvano (2015). (14-16) O critério de Hiramatsu considera como 

hVISA, isolados que crescem pelo menos 101 UFC, em concentrações de resistência 

intermediária, na qual linhagens homogeneamente sensíveis deveriam ser completamente 

inibidas. (14) No caso da vancomicina, de 4 μg/mL, concentração esta de níveis de resistência 

intermediária, determinada pelo CLSI. (17) O critério proposto Wootton e colaboradores, 

considera a razão da área abaixo da curva entre isolado estudada e controle hVISA, Mu3. (16) 

O isolado é considerada hVISA caso esta razão seja ≥ 0,9, ou seja, mais que 90% similar ao 

controle hVISA Mu3. O critério de El-Halfawy e Valvano considera que linhagens 

heterorresistentes são capazes de crescer em concentrações maiores que duas vezes a CIM do 

isolado, para o antimicrobiano de interesse, enquanto isolados com sensibilidade homogênea 

crescem apenas até duas vezes a sua CIM. (14) 

Resistência heterogênea à vancomicina em S. aureus não está relacionada a um 

mecanismo em particular. Várias mutações descritas são relacionadas com este fenótipo, 

dentre elas, em genes regulatórios, tais como lócus agr, sistemas vraSR, graSR, walKR, 

rpoB, operon dltABCD e mprF. (11) Fenótipos VISA e hVISA são causados por mutações 

pontuais, que se acumulam, diminuindo sensibilidade à vancomicina, se tratando de um 

fenômeno de vários passos, com hVISA como um intermediário entre os dois. (11-12) 

Estima-se que primeiramente ocorra mutação no sistema regulatório VraSR, que está 

intimamente ligado com o aparecimento de linhagens hVISA e subsequentemente, mutação 
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no sistema graSR estaria ligada ao surgimento de linhagens VISA. (19-20) Além do 

espessamento da parede celular, outras observações comuns em isolados VISA são: redução 

do acesso à vancomicina ao seu sítio ativo, aumento da produção de muropeptídeos, aumento 

da expressão da PBP2 ou PBP2’, aumento dos resíduos D-Ala-D-Ala, redução da atividade 

autolítica (ligado à mutações no lócus agr) e redução da taxa de crescimento. (11) 

 Cerca de 64% das linhagens clínicas VISA descritas possuem ao menos uma 

mutação em rpoB. Este codifica a subunidade beta da RNA polimerase, sendo que mutações 

neste gene são consideradas mutações regulatórias, pois não são no gene do alvo do 

antimicrobiano, mas em um gene que regula expressão de componentes celular associados ao 

mecanismo de ação. (18) A figura 3 mostra a localização no gene rpoB das mutações mais 

significantes encontradas na literatura.  

 

Figura 3 - MUTAÇÕES ENCONTRADAS EM rpoB, ASSOCIADAS A DIMINUIÇÃO DE SENSIBILIDADE 

A ANTIMICROBIANOS. Acima do esquema do gene estão listadas mutações encontradas em 

linhagens selecionas in vitro e a consequência nas concentrações inibitórias mínimas. Abaixo, 

constam mutações encontrodas em isolados clínicos.  

Fonte: HIRAMASTU et al. (9) 

 

Mutação no vraS, que codifica para um sensor histina quinase, leva a regulação do 

sistema de dois componentes VraSR e conversão para o fenótipo de hVISA, sendo que vraR 

regula mais de 40 genes. Mutações em graR, que é regulador de resposta de graS podem 

ocasionar aumento de expressão operon capsular, do operon dltABCD (responsável pela 
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alanilação dos ácidos teicóicos), aumento da expressão do sistema vraSR, aumento de 

expressão de mprF (ligado a carga positiva do envelope celular) e diminuição da autólise de 

parede celular. (11) Mutações no sistema regulatório WalKR (também conhecido como 

YycG/YycF) estão também relacionadas no controle do metabolismo da parede celular, sendo 

estas mutações encontradas também em linhagens VISA. (11-12, 15) 

Um estudo de Katayama e colaboradores (2016), conseguiu reproduzir in vitro o 

fenótipo de VISA, com mutações sequenciais em vraS, mrsR, graR, rpoB. Este fenótipo, ao 

contrário do esperado, não apresentou espessamento da parede celular, sendo necessários 

passos adicionais de mutações em fdh2, para converter espessamento de parede constitutivo. 

(19) 

O primeiro caso de resistência a altas concentrações de vancomicina ocorreu apenas 

em 2002 (cerca de 50 anos após descoberta da vancomicina), nos Estados Unidos. (11) Os 

chamados Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina, VRSA (do inglês, “Vancomycin 

Resistant Staphylococcus aureus”) são raros, mas de incidência crescente. Ao contrário dos 

casos VISA e hVISA, resistência a altos níveis de vancomicina é devido à aquisição de 

elementos genéticos móveis. Resistência completa à vancomicina é causada pela aquisição do 

transposon Tn1546 de enterococos resistentes à vancomicina (VRE’s, do inglês “Vancomycin 

Resistant Enterococcus”). (21) A preocupação com o número crescente de casos é maior em 

países com alta taxa de VRE, doador do transposon. Em isolados VRSA, o transposon 

Tn1546 contém um cluster de genes vanHAXYZ, que troca a porção D-Ala-D-Ala, por D-Ala-

D-Lactato, impedindo a ligação da vancomicina. (13) 

Até hoje, apenas cerca de 20 casos de VRSA foram descritos e confirmados em alguns 

países, (22) sendo que estes números são crescentes. Por exemplo, foram encontrados 13 

isolados nos Estados Unidos, (23) um no Irã, (24) na Índia, (25-27) alguns no Sudão, (28-29) 

um no Brasil em 2012 (21) e o primeiro VRSA da Europa, em Portugal, isolado em Lisboa, 

em 2013, pertencente ao CC5 (ST105-SCCmecII), que tem sido relacionado ao fenótipo 

VRSA. (30) 

Alguns fatores de risco que aumentam a chance de infecções por VRSA são: prévia 

infecção por VRE, colonização ou infecção por MRSA, colonização simultânea por VRE e 

MRSA, exposição à vancomicina e comorbidades como diabetes e úlceras crônicas. O 

tratamento com vancomicina em dosagens maiores que 15 µg/mL aumenta riscos de 

toxicidade renal, principalmente em pacientes que já são tratados com outros remédios nefro-

tóxicos. Desta forma, em casos de redução de sensibilidade à vancomicina, outros antibióticos 
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devem ser indicados, por exemplo, linezolida e tigeciclina. Daptomicina pode ser indicada, 

mas possui maiores riscos de falhar em isolados que falham com vancomicina, como será 

abordado posteriormente. (12) 

A elevação dos valores de CIM de vancomicina possui consequências importantes 

para eficiência do antibiótico e impacto em taxas de mortalidade por bacteremia causada por 

MRSA. Consequentemente, para clínica, seria razoável considerar tratamento com 

vancomicina apenas para isolados com CIM abaixo de 1 µg/L, já que isolados com CIM 

maior que este podem apresentar falha de tratamento por presença de resistência heterogênea. 

Como citado anteriormente, presença de hVISA raramente pode ser investigada em testes 

realizados nos hospitais, que normalmente utilizam métodos automatizados para estimar a 

CIM.  Tais métodos são capazes de estimar apenas 10% dos MRSA hVISA com CIM de 2 

µg/mL. (12) 

Outro antimicrobiano glicopeptídeo recomendado para tratamento de MRSA é a 

teicoplanina, que é usada no Brasil para tratamento de infecções causadas por Gram-positivos. 

(31) Teicoplannina age na etapa final da polimerização da cadeia de peptideoglicanos da 

parede celular. (32) Isolados resistentes à teicoplanina podem apresentar redução de 

sensibilidade à vancomicina, (14) bem como é descrito que uso prévio de teicoplanina pode 

selecionar mutações que levam ao perfil VISA. (11,33) 

Opções mais recentes para tratamento de infecções por MRSA são daptomicina, 

linezolida e tigeclicina. (12) Daptomicina é um lipopeptídeo com ação bactericida aprovado 

para uso clínico em 2003 nos Estados Unidos, e, em 2008 no Brasil. (34-35) Por possuir parte 

lipídica, é capaz de se inserir na membrana, numa reação cálcio dependente, que leva à 

despolarização da membrana, indução de curvatura na posição dos lipídeos da membrana e 

posterior liberação de potássio intracelular, queda do potencial de membrana, inibição da 

síntese de DNA, RNA e morte da bactéria. (35-37) 

Resistência à daptomicina é rara (CIM ≥ 1µg/mL), mas crescente, e já foi encontrada 

no Brasil. (34) Isolados com redução de sensibilidade geralmente apresentam mutações 

associadas com aumento de carga do envelope celular, estrutura da membrana e espessamento 

da parede, e, assim como para vancomicina, também apresenta mutações nos genes mprF, 

yycFG (walRK), rpoB, graR e mudanças na expressão do operon dltABCD. (12, 20, 38)  

O gene mprF codifica a enzima bifuncional lisilfosfatidilglicerol sintase, denominada 

Fator de Multiresistência a peptídeos (MprF), que incorpora lisina (aminoácido carregado 

positivamente) ao fosfolípideo, além de também translocar para parte externa da membrana 
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celular, mudando sua carga, tornando-a mais positiva. (39) Mutações em mprF podem 

ocasionar aumento da carga positiva do envelope celular, que diminui capacidade de ligação 

da daptomicina. Também estão associados a este fenótipo mudanças no potencial de 

membrana, na fluidez da membrana, aumento da carga positiva da superfície da membrana e 

diminuição da despolarização de membrana. (39) A figura 4 mostra um esquema do gene 

mprF e suas regiões do domínio bifuncional, translocase e sintase que são consideradas “hot 

spots” para mutações associadas a redução de sensibilidade à daptomicina. (40)  

 

Figura 4 - REGIÕES PREFERENCIAIS DE MUTAÇÕES NO GENE mprF ASSOCIADAS À RESISTÊNCIA À 

DAPTOMICINA. A proteína MprF consiste de um domício C-terminal de lisil-fosfatidilglicerol sintase, 

domínio N-terminal translocase de lisil-fosfatidilglicerol e um domínio bifuncional, entre o C-terminal e N-

terminal.  

Fonte: BAYER et al.(40) 

 

Outro gene associado à diminuição de sensibilidade à daptomicina é rpoB, que 

codifica a subunidade beta da RNA polimerase e está ligado ao fenótipo de espessamento da 

parede celular, em alguns isolados, como citado anteriormente. (41) Estudo de redução de 

sensibilidade à daptomicina já associou mutação em rpoB também com diminuição da carga 

negativa da superfície. (39) 

Em estudo feito por de Barti e colaboradores (2015), (42) foi associado mutações e 

fenótipos encontrados com tratamento dado a pacientes que passaram por diferentes 

combinações de tratamento, e foram encontradas modificações na fluidez de membrana e 

potencial de membrana, que ocasionaram redução da ligação de daptomicina, logo diminuição 

de sensibilidade.  

Existem indícios de resistência cruzada à daptomicina e à vancomicina. Isolados 

hVISA podem ser selecionadas por pressão seletiva de uso de daptomicina in vitro. (35) Por 

este motivo, daptomicina não é indicada como alternativa para tratamento de infecções 

causadas por S. aureus com sensibilidade reduzida à vancomicina. Outro ponto que sugere 
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resistência cruzada, é que isolados podem se tornar resistentes à daptomicina, caso o paciente 

tenha passado por tratamento prévio com vancomicina, mesmo que sem tratamento com 

daptomicina. (11) 

Assim como para vancomicina, existem descritos isolados de S. aureus com 

resistência heterogênea à daptomicina, hDNSSA (do inglês, “heterogeneous Daptomycin non- 

Susceptible Staphylococus aureus”). (38, 43-44) O método para detecção indicado é PAP, da 

mesma forma que para hVISA. Entretanto, não há critério descrito para interpretação 

específica de PAP para daptomicina, devendo ser utilizada a definição de heterorresistência, 

em que em concentrações de resistência, não há inibição de toda cultura devido à presença de 

uma pequena parcela de células resistente, como utilizam os critérios de El-Halfawy e 

Valvano e Hiramatsu, para vancomicina. (14-15) 

Resistência heterogênea à daptomicina em isolados clínicos ainda não é bem 

elucidada. Alguns podem apresentar mesmas mutações e fenótipos encontrados em isolados 

resistentes, enquanto outros não, sendo que os mecanismos que levam à heteroresisência à 

daptomicina ainda não são claros. (38) Dentre algumas modificações encontradas em isolados 

heteroresistentes para daptomicina, encontram-se mutações em rpoB (41) e em alguns 

isolados com resistência heterogênea à daptomicina, foram encontrados potenciais de 

membrana maiores que em isolados parentais. (35) 

Linezolida é um antimicrobiano de ação bacteriostática, da classe das 

oxazolidinonas, aprovado para uso nos Estados Unidos pelo FDA em 2000, e no Brasil em 

2005. (45-46) Inibe a síntese proteica por se ligar ao domínio V da subunidade 23S do rRNA, 

impedindo a formação do complexo 70S, essencial no processo de iniciação de tradução. (47-

48) Antibióticos da classe das oxazolidinonas inibem a formação deste complexo, pois 

perturbam o centro peptil-transferase ribossômico, afetando o posicionamento do tRNA. (49) 

Esperava-se que levaria bastante tempo para o surgimento de resistência à linezolida, 

por esta ser um antimicrobiano totalmente sintético e por se ligar à subunidade 23S do RNA 

ribossômico, que possui várias cópias. Entretanto, a primeira aparição de resistência à 

linezolida foi descrita em S. aureus em 1998, em experimento in vitro, causada por uma 

substituição de guanina para uracila na posição 2447 do loop do domínio V do RNA 

ribossômico 23S. (48) No Brasil, o primeiro caso de MRSA resistente à linezolida (LRSA) foi 

descrito em 2006, de isolado em 2002. (45) 

Hoje são conhecidos quatro principais mecanismos de resistência à linezolida: 1) 

aquisição do gene cfr, contido no plasmídeo pSCFS1 de 17.1 kb de Staphylococcus sciuri, 
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que confere resistência não só à linezolida, mas todos fenicóis, lincosaminas, oxazolidinonas, 

pleuromutilinas e estreptogramina A (fenótipo PhLOPSA). Este gene codifica uma metilase, 

que causa metilação do 23S rRNA na posição A2503, inibindo ligação de fenicol ao 

ribossomo. (50) 2) Mutações nos genes rplC, rplD e rplV, que codificam as proteínas 

ribossômicas L3, L4, L22, respectivamente,encontradas na subunidade 23S. 3) O mecanismo 

mais comumente encontrado, é a mutação no loop central do domínio V do RNA ribossômico 

23S, sendo G2576T a mais comum entre estafilococos, e outras, tais como C2192T, G2447T, 

T2500A, A2503G, T2504C, G2505A, G2766T (as últimas observadas in vitro e em 

numeração de E. coli). (51) 4) aquisição do gene optrA, contido em plasmídeos de 

multirresistência, que codifica um transportador ABC. (52) 

Tigeciclina faz parte de uma subclasse das tetraciclinas, determinada glicilclinas. Foi 

aprovada para uso nos Estados Unidos em 2005 e na Europa em 2006. (53) Assim como as 

tetraciclinas, seu mecanismo de ação baseia-se em ligação na subunidade ribossômico 30S, o 

que causa inibição da síntese proteica. (54-55) Entretanto, possui maior afinidade ao 

ribossomo e maior impedimento estérico que as tetraciclinas, sendo mais eficiente. (56) 

Apesar de ser indicada para infecções por MRSA pelo fabricante (57) e EUCAST, (58) ainda 

não consta no CLSI (17) como tratamento para S. aureus.  

Mecanismos de resistência à tigeciclina são relacionados à proteção ribossômica, 

inativação por enzima e bombas de efluxo. Casos de resistência em S. aureus à tigeciclina são 

raros, mas em outras bactérias, estão relacionados também com bombas de efluxo. (53) Genes 

que codificam estas podem ser encontrados tanto no cromossomo quanto em elementos 

genéticos móveis (EGM’s), como plasmídeos. Genes da família tet, por exemplo, estão 

contidos em plasmídeos e podem conferir resistência a tetraciclinas, que também possuem 

mecanismo de ação baseado em ligação ao ribossomo. (59-60) Em isolados de Bacteroides, 

presença dos genes tetQ, tetX e seu homólogo tetX1 estão relacionados com resistência à 

tetraciclina e tigeciclina. Os genes tet são transportados por elementos móveis, sendo que o 

gene tetX é encontrado nos transposons Tn4351 e Tn4400, enquanto tetX1 é encontrado em 

um transposon conjugativo CTnDOT. (61) 

Casos de resistência mediados por bomba de efluxo podem ocorrer de dois modos 

distintos: aumento de expressão da bomba de efluxo ou substituição na proteína que causa 

maior eficiência em exportar.  Em casos de resistência mediada por bombas de efluxo, há 

aumento de duas a oito vezes na CIM para compostos, em comparação com linhagens 

sensíveis representativas. Em isolados clínicas, mecanismos descritos que aumentam efluxo 
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são: mutação em gene regulador global, mutações na região promotora de gene transportador 

e elementos de inserção na região adjacente do gene transportador.  No caso de proteção 

ribossômica, a resistência pode estar associada à mutação nas proteínas formadoras do 

16SrRNA, S2 e S10, uma vez que a tigeciclina se liga a subunidade 30S. (60-62) 

 O primeiro caso de MRSA resistente à tigeciclina in vitro, por pressão seletiva, foi 

descrito em 2005. (56) Neste estudo, a equipe analisou, após 16 passagens em meio com 

tigeciclina, mutações encontradas nas linhagens resistentes e encontraram expressão 100 

vezes maior no grupo de genes mepRAB, que contém uma bomba de efluxo da superfamília 

MATE (do inglês, “multidrug and toxic compound extrusion”). (56) No Brasil, casos de 

resistência à tigeciclina em MRSA já foram descritos em 2013, em isolados de um hospital de 

Belo Horizonte. (34)   

Outro antimicrobiano de amplo espectro que age contra S. aureus, embora não seja 

usado ainda no Brasil, é a mistura de estreptograminas quinupristina-dalfopristina, que 

também age por ligação ao ribossomo, na unidade 50S. (63)  

Uma das mais recentes alternativas para tratamento de infecções por MRSA é a 

tedizolida (TR-701), da classe das oxazolidinonas, que, assim como linezolida, age de forma 

bacteriostática. (64) Anteriormente, conhecida como torezolida ou TR-700, (65) foi aprovada 

pelo FDA em 2015 e ainda não está em uso no Brasil. Tedizolida é comercializada sob a 

forma de fosfato de tedizolida, com nome comercial Sivextro. (66) Até hoje, nenhum trabalho 

utilizando somento grupo de isolados brasileiros estudou eficácia da tedizolida em MRSA. 

Embora seja da mesma classe que linezolida e bem similar, tedizolida possui melhor 

farmacocinética, maior potência antimicrobiana e menor incidência de efeitos colaterais, 

incluindo trombocitopenia, quando comparada à linezolida. (67) O aumento de potência em 

até oito vezes em relação à linezolida, deve-se a interações adicionais com 23S rRNA. (68) 

Tedizolida é efetiva mesmo em casos que linezolida falha no tratamento e possui menos 

toxicidade. (69) A figura 5 ilustra a estrutura química das duas oxazolidinonas e da forma pró-

fármaco utilizada em tratamento de fosfato de tedizolida. 

Aquisição do gene cfr causa resistência à linezolida por codificar metilase, que 

metila resíduo A2503 do 23S rRNA, o que não corre com tedizolida, devido diferença 

estrutural na porção do anel C-5 e do anel D, que permitem maior estabilidade de ligação ao 

sítio ativo no centro peptidil transferase e também devido ao tamanho menor do grupo 

hidroximetil comparado com o grupo acetamida da linezolida (figura 5).  (51, 64) Embora 

tenha se mostrado muito eficaz em tratamento para infecções causadas por MRSA, resistência 
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in vitro à tedizolida parece estar relacionada a mutações no 23S rRNA, como G2576U, 

G2447U, T2500A e T2571C e mutações na proteína ribossômica L3: Gly155Arg, Met169Leu 

e ΔPhe127-His146. (51, 64, 68) 

 

 

Figura 5 DIFERENÇAS ESTRUTURAIS ENTRE TEDIZOLIDA, FOSFATO DE TEDIZOLIDA E 

LINEZOLIDA. A adição do anel D na tedizolida e seu pró-fármaco ajudam na estabilidade das 

interações com sítio alvo. O uso do pró-fármaco fosforilado aumenta solubilidade em água, o grupo 

fosfato é clivado no sangue pela fosfatase sérica, não interferindo na potência. 

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada de RYBAK ;ROBERTS (67) 

 

Dada a grande capacidade de MRSA adquirirem resistência a todas as classes de 

antimicrobianos existentes, em casos de infecções com isolados resistentes às últimas 

alternativas de tratamento, são recomendadas medidas para evitar disseminação e controle de 

infecções nosocomiais e evolução de linhagens: 1) separar pacientes colonizados ou 

infectados dos que não são, 2) uso de máscaras protetoras, luvas e jalecos específicos para o 

quarto do paciente, 3) evitar uso coletivo de equipamentos, 4) uso de ação preventiva de lavar 

as mãos e utilizar agente bactericida sobre superfícies; 5) realizar pesquisa de de MRSA de 

modo periódico, em sítios de colonização do paciente infectado, até que se mostre 

descolonizado; 6) minimizar o número de pacientes que o profissional de saúde cuida, 6) 

realizar pesquisa de vigilância epidemiológica nos profissionais de saúde e em pessoas com 

contato próximo, 7) conscientizar a equipe sobre precauções e medidas sanitárias, 8) realizar 

descolonização de pacientes e profissionais de saúde, 9) evitar contato direto entre pacientes 

com profissionais de saúde colonizados, até que estes possuam culturas negativas. (12) 
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2.3 Plasmídeos em estafilococos 

 

A maior parte de fatores de virulência e genes de resistência a antibióticos são 

adquiridos por elementos genéticos móveis, sendo plasmídeos um destes. (59, 70) EGM’s 

constituem cerca de 20% do genoma de MRSA e foram descritos primeiramente no final da 

década de 40. (71-72) Linhagens com sistema de restrição e modificação de genoma 

defeituoso são capazes de adquirir EGM’s com mais frequência, possuindo maior potencial de 

causarem surtos. (70) 

Plasmídeos são moléculas de DNA auto-replicativas e podem ser passados por 

transferência horizontal durante conjugação, mobilização ou transdução. (70) Estafilococos 

tipicamente possuem ao menos um plasmídeo. (72) Um estudo realizado em 2011, mostra que 

cerca de 80% de isolados de estafilococos possuíam pelo menos um plasmídeo maior que 20 

kb, sugerindo que a pressão seletiva otimizou o conteúdo de alguns plasmídeos, apesar de 

possuírem tamanho grande e estrutura complexa. (70)  

A classificação de plasmídeos tem sido historicamente determinada por métodos de 

tipagem por Polimorfismo de Comprimento de Fragmento de Restrição (RFLP, do inglês, 

"Restriction Fragment Length Polymorphism") e grupos de incompatibilidade baseados nos 

achados que dois plasmídeos com mesmas proteínas de replicação (Rep) não podem ser 

mantidos estáveis na mesma célula. Este método de classificação foi desenvolvido baseado na 

sequência dos genes rep, que codificam estas proteínas. (59, 73) Dado o crescente número de 

plasmídeos sequenciados, em S. aureus, o método mais utilizado e que permite maior 

comparação de dados quanto à família de plasmídeos de isolados é o agrupamento por 

famílias Rep. (74) Agrupamento de plasmídeos por tamanho não é apropriado, pois sua 

plasticidade é imensa e o tamanho pode variar muito em consequência de inserções e 

deleções, o que torna difícil a comparação entre linhagens pela presença de plasmídeos de 

diferentes lugares ou períodos. (73) 

 Desta forma, plasmídeos de estafilococos possuem taxonomia agrupada por 

mecanismo de replicação e habilidade de conjugação. (70, 73) É comum que plasmídeos 

pequenos carreguem genes de resistência e sejam transferidos por fagos, plasmídeos 

conjugativos ou se cointegrarem com plasmídeos maiores entre elementos de inserção.  

Plasmídeos de multirresistência possuem entre 20 e 30kb. Apesar deste tamanho, podem ser 

transferidos por mobilização ou transdução de fagos. (70) 
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Embora seja crescente o número de plasmídeos sequenciados, ainda não é bem 

compreendido como genes de virulência e resistência estão associados com plasmídeos e 

genes rep. A associação entre gene tetK, que confere resistência às tetraciclinas, com família 

de plasmídeos rep7 já foi descrita. (59) Grupos de plasmídeos similares podem conter mais de 

um gene rep, indicando o alto grau de recombinação entre S. aureus. (59)  

 

2.4 Fatores de virulência 

 

S. aureus podem expressar uma ampla variedade de fatores de virulência, incluindo 

adesinas (proteínas ligadoras de fibronectinas - FnBPs), proteína A (que medeia a ligação a 

células hospedeiras), enzimas (proteases e lipases), modulinas, polissacarídeos solúveis, fenol 

e toxinas como α-hemolisina e Leucocidina Panton Valentine (PVL, do inglês, Panton 

Valentine Leukocidine). É importante salientar que diferentes linhagens podem produzir 

diferentes toxinas e diferem em relação à sensibilidade a antimicrobianos e à produção de 

biofilme. A produção de fatores de virulência pode estar relacionada ao tipo clonal ou ser 

adquirida por transferência genética. Assim, a epidemiologia molecular varia em diferentes 

partes do mundo. (75) 

Fatores de virulência são determinados pela presença de seus genes. Associação 

entre estes fatores e sintomas de doenças é observada, por exemplo, na síndrome do choque 

tóxico (TSS, do inglês, “Toxic Shock Syndrome”). (76) Algumas toxinas podem ser 

caracterizadas como superantígenos (SAG). O termo superantígeno foi usado primeiramente 

para descrever a expansão de células T possuindo regiões variáveis da cadeia beta. Antígenos 

convencionais estimulam da ordem de 0,01% de todas as células T, enquanto SAG’s podem 

estimular mais de 20% destas. (77) Isto leva à um grande número de células T ativadas, e 

posteriormente, um processo pró-inflamatório exagerado. (78)  

 Até agora, 23 SAG’s estafilocócicas foram descritas, dentre elas as toxinas 

estafilocócicas (SE’s), toxinas estafilocócicas similares (SEl’s, do inglês Staphylococcal 

enterotoxin like) e TSST-1 (Toxina causadora do choque tóxico-1). (76) Apenas SAG’s que 

possuem atividade emética, após administração oral em modelo primata, são designadas como 

SE’s. Toxinas relacionadas, sem esta atividade, são designadas como SEl’s. (78) Os genes 

que codificam SAG’s são localizados em EGM’s (ilhas de patogenicidade, plasmídeos, 

profagos, ilhas genômicas de Staphylococcus aureus, genes próximos ao elemento móvel 

SCCmec). Fenômenos de transmissões vertical e horizontal causam grande diversidade nos 
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elementos que contém genes de virulência, sendo possível, por meio da análise dessas 

transmissões, criar uma árvore filogenética para pesquisar familiaridade entre os isolados, por 

tipagem dos genes de toxinas. (77-78) 

SE’s são exotoxinas sintetizadas por S. aureus durante a fase logarítmica de 

crescimento ou entre a fase exponencial e estacionária, são ativas em pequenas quantidades e 

resistem a condições adversas de calor e pH, mantendo atividade, mesmo no ambiente 

estomacal. (78) SE’s e SEl’s são subdivididas em clássicas (SEA-SEE) e novas (SEG-SElU) e 

são estruturalmente relacionadas. Todas possuem tamanho entre 22 e 28 kDa, atividades 

superantigênicas e são codificadas por elementos genéticos adquiridos. (78) SEA é a 

causadora mais comum de intoxicação alimentar, assim como as SE’s clássicas. Das novas 

SE’s/SEl's, apenas a SEH (codificada pelo gene seh) é descrita capaz de causar contaminação 

alimentar. (79-80)  

Toxinas poro-formadoras são capazes de danificar a membrana das células 

hospedeiras, levando em última instância à lise celular. Dentre elas, consta a alfa-hemolisina, 

produzida por 95% de linhagens de S. aureus e a família das leucotoxinas. (76) Algumas 

destas são: leucocidina Panton Valentine (PVL-LukPV), LukM e LukDE. Esta família de 

toxinas formadoras de poros contém de proteínas hetero-oliméricas, que podem matar células 

da linhagem mielóide, sendo importantes na habilidade de invasão de S. aureus. (76,81) 

Leucotoxinas são secretadas como bi componentes S e F. Existe associação epidemiológica 

entre a presença da toxina PVL e infecções causadas por MRSA associadas à comunidade 

(CA-MRSA, do inglês, Community associated MRSA), que são tipicamente relacionadas com 

linhagens contendo SCCmec IV. (81) Foi provada que a produção de PVL induz a apoptose 

de neutrófilos, lise celular e agrava infecções. Em altas concentrações, pode causar necrose, 

necrose pulmonar (em casos de pneumonia) e aumento exagerado da resposta imune, 

causando piora de inflamações e osteomielite local. (75)  

Ainda, existem as toxinas esfoliativas (ET, do inglês “Esfoliative toxins”), ETA, ETB 

e ETD, codificadas por diferentes elementos genéticos. ETA é encontrada em fagos, ETB em 

plasmídeos e ETD em ilha genômica. (76) A expressão destas toxinas é regulada pelo lócus 

agr, também envolvido nos mecanismos de resistência à vancomicina. (11, 76) ET’s são 

isoformas de enzimas espécie específicas que agem como moléculas que quebram a adesão 

celular entre células do hospedeiro, facilitando a invasão bacteriana pela pele. (76) 

Uma vez que fatores de virulência são transferidos de uma célula à outra, e é descrito 

que EGM’s e genes de toxinas não são transferidos randomicamente, existem sugestões de 
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restrições entre transferência horizontal, devendo haver relação entre a presença destes fatores 

e padrão filogenético, o que gera impacto para investigação epidemiológica de virulência em 

S. aureus. (76) 

 

2.5 Biofilmes  

 

Além da alta capacidade de recombinação genética, aquisição de resistência, 

persistência de colonização e produção de diversos fatores de virulência, S. aureus é capaz de 

formar biofilmes, que podem levar à infecção crônica.  Biofilmes são comunidades 

bacterianas tridimensionais, multicelulares, ancoradas a superfícies. (82) S. aureus um grande 

causador de infecções associadas a dispositivos médicos, principalmente cateteres e próteses. 

(83-84) A habilidade de formar biofilmes é crucial para o sucesso do patógeno em infecções 

deste tipo.  

Células formadoras de biofilmes são resistentes à fagocitose e de difícil acesso para 

antibióticos. Enquanto falta de nutrientes no meio e quantidade elevada de células aumentam 

mortalidade em culturas planctônicas, em biofilmes não ocorre o mesmo efeito, já que são 

características fisiológicas dos biofilems. (85) A formação de biofilmes ocorre em uma 

sequência de eventos: anexação microbiana à uma superfície, proliferação de células, 

produção de matriz extracelular, destacamento de partes do biofilme e proliferação deste. Este 

processo é controlado em partes, por mecanismo de comunicação inter bacteriano (“quorum 

sensing”), dependente da densidade populacional e associado com mudança no padrão de 

proteínas expressadas. (85) Em S. aureus, expressão diferenciada de proteínas ligadas a 

formação de biofilmes é regulada pelo lócus agr. (83) Quando o sistema agr está reprimido, 

as células têm maior probabilidade de se anexar à superfície e formar biofilmes, já que fatores 

de destacamento são produzidos em menor quantidade. Se o sistema agr não está reprimido, a 

bactéria continua em estado planctônico. (83) Biofilmes maduros possuem estrutura 

tridimensional complexa, com microambientes que diferem entre si por osmolaridade, 

suprimentos nutritivos e densidade celular. 

Até pouco tempo atrás, o acúmulo de células para formação de biofilme era atribuído 

exclusivamente à participação da adesina polissacarídeo intracelular (PIA, do inglês, 

polyssaccharide intercellular adhesin), codificada pelo operon ica. (82-84) Hoje, este papel 

também é reconhecidamente atribuído a proteínas estafilocócicas de superfície (Bap, SasC, 

SasG, ClfB, FnBPs, proteína A), em casos ica-independentes. (83-84) 
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Biofilmes facilitam disseminação de resistência à antibióticos de três maneiras: 

primeiro, tratamento em infecções bacterianas causadas por biofilmes exige terapia 

antimicrobiana prolongada e várias vezes recorrentes, facilitando pressão seletiva. Segundo, a 

fisiologia do biofilme permite que a bactéria sobreviva por longos períodos de tratamento com 

antibiótico, mesmo sem ainda ter adquirido mecanismo de resistência específico, devido 

dificuldade de difusão do antibiótico nas camadas do biofilme, além de que, concentrações 

sub-inibitórias de antibiótico induzem a formação de matriz. E, terceiro, a alta densidade 

celular favorece trocas genéticas por transferência horizontal de genes. (85) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Objetivo geral do trabalho foi caracterizar amostras de MRSA isoladas em um 

hospital de São Carlos – (SP), Brasil, tanto fenotípica quanto genotipicamente e determinar 

possível disseminação de linhagens específicas entre pacientes.  

 

3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste estudo incluíram: 

1. Avaliar taxa de MRSA neste hospital do período estudado 

2. Avaliar linhagens presentes e possível disseminação entre pacientes  

3. Analisar perfil de virulência de todos os isolados 

4. Caracterizar o perfil de sensibilidade a antimicrobianos  

5. Determinar famílias de plasmídeos presentes 

6. Em casos de heteroressitência, estudar possíveis mecanismos envolvidos neste 

fenótipo. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Comitê de Ética 

 

Para realização deste estudo, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) por intermédio da Plataforma Brasil. (86) Neste caso, o projeto é enviado ao CEP mais 

próximo, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) número 5504 que analizou e 

aprovou com número de parecer 1.556.620 e número CAAE 55310916.7.0000.5504 (Anexo 

1). 

4.2 Amostras de MRSA 

 

No período de julho de 2011 a janeiro de 2012, todos os isolados de S. aureus 

obtidos de infecções de pacientes internados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São 

Carlos, foram coletados e armazenados. O armazenamento foi realizado em caldo de infusão 

de cérebro e coração (BHI, do inglês, “Brain and Heart Infusion”), contendo 40% em volume 

final de glicerol e mantidos em freezer -80ºC, nas dependências do Laboratório de 

Epidemiologia e Microbiologia Molecular (LEMiMo).  

Identificação dos isolados como S. aureus foi realizada previamente no laboratório 

clínico do próprio hospital por método automatizado Vitek® (Biomérieux, França), cartão GT 

e confirmada no LEMiMo. Foram utilizados neste estudo apenas o primeiro isolado de S. 

aureus caracterizados como MRSA de cada paciente. Todos os isolados posteriores de mesmo 

paciente foram excluídos e considerados como duplicatas. A prevalência de MRSA neste 

hospital foi estimada utilizando a taxa de MRSA dentre todos os S. aureus isolados neste 

período, excluídas as duplicatas.  

As informações sobre data, sítio de coleta, quais isolados foram mantidos no estudo e 

todos os dados que vieram do hospital estão disponíveis no Anexo 2. 

 

4.3.   Extração de DNA 

 

O DNA dos isolados foi extraído por método de lise mecânica, segundo Palazzo et al 

(2007). (87) Para tanto, cada isolado foi inoculado por técnica de isolamento em placas BHI-

ágar. Estas foram incubadas em estufa a 37 ºC, por 24 horas, para obtenção de colônias 

isoladas e verificação de inexistência de contaminação. Após confirmação de pureza, uma 
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colônia isolada de cada isolado foi inoculada em 10 mL de caldo BHI e crescidas em banho 

aquecido a 100 ºC com agitação de 100 rpm, por período de 18 horas. Após este período, as 

células em suspensão foram centrifugas e lavadas duas vezes com solução fisiológica estéril. 

Estas células passaram por método de lise mecânica, com agitação vigorosa com pérolas de 

vidro tratadas com ácido nítrico e solução de lise. (87) O DNA foi extraído com fenol-

clorofórmio e precipitado utilizando isopropanol.  

Após a extração, o DNA purificado foi quantificado e confirmada pureza no 

equipamento NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Co., Waltham, Massachusetts, EUA), 

observando relação 280/260 nm. O DNA purificado foi diluído para a concentração necessária 

para utilização nas reações em cadeia da polimerase (PCR, do inglês Polymerase Chain 

Reaction) realizadas no estudo e estocado a -20ºC.  

 

4.4  Caracterização genotípica 

 

4.4.1 Eletroforese em gel de Campos Pulsados 

 

O experimento de Eletroforese em Gel de Campos Pulsados (PFGE, do inglês Pulsed 

Field Gel Electrophoresis) para análise do perfil de macro restrição de DNA genômico, foi 

realizado e analisado como descrito por Tenover e colaboradores (1995). (88) PFGE foi 

realizada em cuba de eletroforese com equipamento CHEF Mapper XA Pulsed Field 

Electrophoresis System (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA), por 22 horas, gradiente de 6 

V/cm, ângulo de 120 º, com pulsos de 5 a 40 segundos, em rampeamento linear e temperatura 

da cuba controlada em 14ºC. 

Após a corrida, para visualização do perfil eletroforético, o gel foi corado em tampão 

TBE 1x e corante SybrSafe (Thermo Fisher Scientific Co., Waltham, Massachusetts, EUA), 

na proporção de 10µL de corante para cada 100mL de tampão em agitação por 1 hora. 

Posteriormente, gel foi visualizado em fotodocumentador Gel DocTM XR + System (Bio-rad 

Laboratories, Califórnia, EUA) com luz ultravioleta, no programa ImageLab (Bio-rad 

Laboratories, Califórnia, EUA). 

Para estudo dos géis e de similaridade entre os isolados, foi utilizado o software 

Bionumerics 7.1 (Applied Maths NV, Bélgica). A análise foi feita com coeficiente de 

correlação Dice e parâmetros de otimização ajustados em 0,7% e tolerância de 1,25%. Foram 

consideradas como mesmo pulso tipo, isolados com similaridade maior que 80% e mesmo 
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subtipo apenas quando idênticas, de acordo com critério descrito por McDougal, Tenover e 

colaboradores (2003). (89-90) Para interpretação dos resultados, o subtipo A1 foi designado 

para o isolado mais antigo. 

 

4.4.2 Tipagem por sequenciamento de Multilocus 

 

Foi realizada tipagem por sequenciamento de multilocus (MLST, do inglês, 

Multilocus Sequence Typing) para pelo menos um isolado representativo de cada pulso tipo. 

Para isto, foram amplificados por PCR, os sete genes housekeeping do esquema de MLST 

proposto para S. aureus para cada isolado. (91) O programa utilizado no termociclador 

consistiu de uma etapa de desnaturação a 95 ºC por 5 minutos, seguido por 30 ciclos de 

desnaturação a 55 ºC por 1 minuto, anelamento a 72 ºC por 1 minuto e extensão a 95 ºC por 

um minuto, seguidos por etapa de extensão final a 72 ºC por 5 minutos. Os iniciadores 

utilizados foram os recomendados pelo do site Multilocus Sequence Typing 

(http://www.mlst.net/), apresentados na Tabela 1. (91) As reações de PCR de volume final 50 

µL foram realizadas utilizando 200 ng de DNA, 0,5 µg de primers, 2,5 U de DNA taq 

polimerase high-fidelity e concentrações finais de dNTP a 200 µM e cloreto de magnésio 

(MgCl2) a 2 mM. Produtos de PCR foram confirmados por eletroforese em gel de agarose 

1%, e posteriormente foram purificados utilizando conjunto Wizard® SV Gel and PCR Clean-

up System (Promega, Fitchburg, EUA). 

Posteriormente, o sequenciamento dos alelos amplificados foi realizado em 

duplicata, em equipamento Applied Biosystems® 3130 Genetic Analyzer (Life Technologies, 

Carlsbad, EUA) com os mesmos primers usados para reação de PCR. As sequências foram 

analisadas no programa Contig Express, do pacote Vector NTI Advance 11.0 (Life 

Technologies, Carlsbad, EUA) para alinhamento das sequências e verificação da qualidade 

dos eletroferogramas. 

 Os contigs formados foram confirmados e submetidos a analise mutacional, 

comparando com sequências do banco de dados de S. aureus do site Multilocus Sequence 

Typing (http://www.mlst.net/), (91) e o número de cada alelo foi determinado. Denomina-se 

perfil alélico o conjunto dos sete números. Com o perfil alélico obtido, foi possível determinar 

o Tipo de Sequência (ST, do inglês, Sequence Type) dos isolados selecionados. Foi 

esquematizado ainda, um diagrama utilizando o programa eBURSTv3 

http://www.mlst.net/
http://www.mlst.net/
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(http://saureus.mlst.net/eburst/), (92) para verificação da relação genética entre os ST’s das 

amostras de MRSA do trabalho e das contidas no banco de dados.  

 

Tabela 1 - Iniciadores utilizados para tipagem por MLST. 

Iniciador Sequência de nucleotídeos Gene detectado Tamanho amplificado (pb) 

arcC TTGATTCACCAGCGCGTATTGTC arc 456  

 

AGGTATCTGCTTCAATCAGCG 

 
 

aroE ATCGGAAATCCTATTTCACATTC aro 456  

 

GGTGTTGTATTAATAACGATATC 

 
 

glpF CTAGGAACTGCAATCTTAATCC glp 465  

 

TGGTAAAATCGCATGTCCAATTC 

 
 

gmk ATCGTTTTATCGGGACCATC gmk 429  

 

TCATTAACTACAACGTAATCGTA 

 
 

pta GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG pta 474  

 

GACCCTTTTGTTGAAAAGCTTAA 

 
 

tpi TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA tpi 402  

 

TTTGCACCTTCTAACAATTGTAC 

 
 

yqiL CAGCATACAGGACACCTATTGGC yqi 516  

 

CGTTGAGGAATCGATACTGGAAC 

  
Fonte: Elaborada pela autora, baseado em Sequenciamento Multilocus (91) 

 

4.4.3 Determinação de elemento SCCmec 

 

Para determinação do tipo de elemento SCCmec de cada isolado, foi utilizado método 

de Multiplex PCR (MPCR, Multiplex Polymerase Chain Reaction), proposto por Kondo et al. 

(2007). (93) Este método determina os tipos de complexos ccr e mec separadamente, e, com a 

combinação dos dois complexos, o elemento SCCmec de cada isolado é determinado. A 

reação denominada MPCR1 determina o complexo ccr e confirma a presença do gene mecA. 

O programa utilizado para MPCR1 consistiu de uma etapa de desnaturação a 94 ºC por 2 

minutos, seguido por 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 2 minutos, anelamento a 57 ºC por 

1 minuto e extensão a 72 ºC por 2 minutos, seguido por etapa de extensão final a 72 ºC por 2 

minutos. Reação MPCR2 foi realizada para determinação do complexo mec e o programa foi 

basicamente o mesmo de MPCR1, exceto pela temperatura de anelamento, que foi de 60 ºC. 

Os primers utilizados estão organizados na Tabela 2.  

http://saureus.mlst.net/eburst/
http://www.mlst.net/
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 As linhagens controle utilizadas foram: S. aureus RN4220 (NARSA 144), como 

controle negativo, S. aureus 10442 para SCCmecI (ccrA1-ccrB, complexo mec tipo B), S. 

aureus N315 para SCCmecII (ccrA2 -ccrB, complexo mec tipo A), S. aureus 85/2082 para 

SCCmecIII (ccrC, ccrA3-ccrB, complexo mec tipo A), S. aureus 4744 para SCCmecIVa 

(ccrA2-ccrB, complexo mec tipo B) e S. aureus WIS para SCCmecV (ccrC, complexo mec 

tipo C). A reação de MPCR1 foram realizados utilizando 10 ng de DNA, 1,2 U de taq DNA 

polimerase e concentrações finais de 0,1 µM cada primer, 200 µM de dNTP e 3,2 mM de 

MgCl2. Na reação de MPCR2 foram utilizadas as mesmas quantidades, exceto para cloreto de 

magnésio, que foi utilizada concentração final de 2 mM. 

 

Tabela 2 - Iniciadores utilizados para determinação elemento SCCmec. 

Reação Iniciador Sequência de nucleotídeos Gene detectado 

Tamanho 

(bp) 

MPCR1 
    

 
mA1 TGCTATCCACCCTCAAACAGG mecA (mA1-mA2) 286 

 
mA2 AACGTTGTAACCACCCCAAGA 

  

 
α1 AACCTATATCATCAATCAGTACGT ccrA1-ccrB (α1-βc) 695 

 
α2 TAAAGGCATCAATGCACAAACACT ccrA2-ccrB (α2-βc) 973 

 
α3 AGCTCAAAAGCAAGCAATAGAAT ccrA3-ccrB (α3-βc) 1791 

 
βC ATTGCCTTGATAATAGCCITCT 

  

 
α4.2 GTATCAATGCACCAGAACTT 

ccrA4-ccrB4 (α4.2-

β4.2) 
1287 

 
β4.2 TTGCGACTCTCTTGGCGTTT 

  

 
ϒR CCTTTATAGACTGGATTATTCAAAATAT ccrC (ϒR-ϒF) 518 

 
ϒF CGTCTATTACAAGATGTTAAGGATAAT 

  
MPCR2 

    

 
mI6 CATAACTTCCCATTCTGCAGATG 

mecA-mecI (mA7-

mI6) 
1963 

 
IS7 CATAACTTCCCATTCTGCAGATG 

mecA-IS1272 

upstream do mecA( 

mA7-IS7) 

2827 

 
IS2 CATAACTTCCCATTCTGCAGATG 

mecA-IS431 

upstream do mecA 

(mA7-IS2) 

804 

 
mA7 ATATACCAAACCCGACAACTACA  

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada de KONDO et al. (93) 

 

Visualização e confirmação de pureza e dos tamanhos dos produtos de PCR foi 

realizada por eletroforese com gel de agarose 1% (Sigma-Aldrich Co., St Louis, EUA), 

5V/cm, utilizando corante Hydragreen 1:5000 (Sinapse Inc., São Paulo, Brasil) nos isoaldos e 

marcador de peso molecular 100pb Scada 100pb #S1511 (Sinapse Inc., São Paulo, Brasil) e 

1kb DNA ladder M217 (Jena Bioscience, Jena, Alemanha) visualização com luz ultravioleta 
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em equipamento fotodocumentador Gel Doc XRTM (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA) 

e programa ImageLab (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA). 

 

4.4.4  Perfil de virulência 

 

Foi determinada a presença de 22 genes de virulência, por modo indireto de 

amplificação dos genes por PCR, utilizando primers baseados em Jarraud et al. (2002)  e 

Sapri et al (2011). (79, 94) Os genes estudados para o perfil de virulência incluíram as 

enterotoxinas estafilocócicas SEA- SEE, SEH-SEJ, SEM-SEO, toxinas esfoliativas ETA e 

ETB, genes de leucocidinas LukFS-PV (PVL) e LukDE, toxina 1 da Síndrome do Choque 

Tóxico, TSST-1 e as hemolisinas alfa (HLA), beta (HLB), delta (HLD), gama (HLG) e gama 

variante (HLGvar).  Todos os primers usados para determinação de perfil de virulência estão 

apresentados no Apêndice 1, bem como o tamanho esperado para cada fragmento amplificado 

e linhagem controle positivo utilizada. 

Para PCR de todas as toxinas pesquisadas, exceto PVL, HLG, SEH e SEJ, foram 

utilizadas reações com 50 ng de DNA e concentrações finais de 0,1 µM de primers, 400 µM 

de dNTP, 3 mM de MgCl2 e 2,5 U de DNA taq polimerase em reações de 50 µL. O programa 

utilizado para PCR das toxinas SEA, SEG, SEM, ETB e HLB foi composto de etapa de 

desnaturação a 95 ºC por 1 minuto, seguido por 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 1 

minuto, anelamento a 50 ºC por 1 minuto e extensão a 72 ºC por 1 minuto, seguidos por etapa 

de extensão final a 72 ºC por 5 minutos. Para reações de PCR para as toxinas SEB, SEC, 

SED, SEE, SEI, TSST-1, ETA, HLA HLD, HLG, HLG variante e LukDE o programa foi o 

mesmo, exceto pela temperatura de anelamento, que foi de 50 ºC. No caso da PCR para SEN, 

temperatura de anelamento foi de 51 ºC e para SEO, de 52 ºC. 

PCR para amplificação de gama hemolisina (HL) SEH e SEJ as reações foram feitas 

utilizando 50 ng de DNA e concentrações finais de primers a 0,4 µM, dNTP a 200 µM, 

MgCl2 a 2 mM e 2,5 U de taq DNA polimerase, para reação de 50 µL. O programa para HLG 

utilizado consistiu de etapa de desnaturação a 95 ºC por 3 minutos, seguido por 35 ciclos de 

desnaturação a 94 ºC por 1 minuto, anelamento a 46 ºC por 1 minuto e extensão a 72 ºC por 

40 segundos, seguidos por etapa de extensão final a 72 ºC por 5 minutos. Para SEH e SEJ o 

programa foi praticamente o mesmo, exceto pela temperatura de anelamento que para SEH foi 

de 57 ºC e para SEJ, de 55 ºC. 
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Para determinação da presença do gene da PVL, foi usado método de PCR descrito 

por Lina e colaboradores. A linhagem S. aureus 81/108, usada como controle positivo para 

PVL foi gentilmente cedida pelo Professor Keiichi Hiramatsu. Os primers usados realizam a 

co-amplificação de lukS-PV e lukF-PV (Apêndice 1). (81) Estes não amplificam outra classe 

de genes luk S ou F. Programa utilizado para amplificação de gene para PVL foi de uma etapa 

de desnaturação a 94 ºC por 5 minutos, seguido por 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 30 

segundos, anelamento a 55 ºC por 30 segundos e extensão a 72 ºC por 2 minutos, seguidos 

por etapa de extensão final a 72 ºC por 10 minutos. Para reação, foram utilizados 10 ng de 

DNA e concentrações finais de primers a 10 µM, dNTP a 200 µM, MgCl2 a 2 mM e 2,5 U de 

taq polimerase para 50 µL. 

Após reação de PCR em termociclador C1000 Thermal Clycler (Bio-Rad 

Laboratories, Califórnia, EUA), a pureza e tamanho amplificado foram confirmados por meio 

de eletroforese em gel de agarose 1% em cuba CHEFF-DR® System (Bio-Rad Laboratories, 

Califórnia, EUA) a 300mA, 5V/cm, com amostras coradas com corante HydraGreen 1:5000 

(Sinapse Inc., São Paulo, Brasil) e marcador de peso molecular 100 pb Scada #1511 (Sinapse 

Inc., São Paulo, Brasil) e visualizadas com luz ultravioleta em foto documentador Gel Doc 

XR (Bio-rad Laboratories, Califórnia, EUA).  

O conjunto de genes presentes em cada isolado foi denominado de perfil de 

virulência. Todas as amostras bacterianas tiveram seus perfis de virulência comparados para 

observar a similaridade bacteriana baseada neste perfil.   

Foi feita análise para agrupamento dos isolados baseados em método das 

componentes principais, PCA (do inglês, “Principal Component Analysis”). (94) Este método 

matemático de análise é muito utilizado em comparações e agrupamentos de dados 

biológicos, inclusive de perfil de virulência. (94-97) Utiliza transformações ortogonais para 

converter um conjunto de observações, que podem estar correlacionadas em outro conjunto de 

variáveis sem correlação que são denominadas componentes principais. O primeiro 

componente principal representa o máximo da variabilidade dos dados, e normalmente os 

agrupa da melhor forma possível, e cada componente que o sucede tem a maior variância 

possível, e sempre ortogonal com as componentes anteriores. (98) 

O cálculo das componentes principais envolve procedimentos matemáticos de 

médias, desvios, matrizes de covariância, autovetores e autovalores. As primeiras 

componentes principais são selecionadas com base na porcentagem de variância acumulada. 

Desta forma, o agrupamento dos isolados é estruturado em gráficos, cujos eixos são as 



52 

 

 
 

componentes principais (PCs), nas quais os dados são projetados.  Assim, é possível diminuir 

as dimensões de um gráfico inicial para dimensões mais apropriadas para análise. (98) 

Análise das componentes principais foi realizada em programa MatLab v. R2014a 

(MathWorks, Massachusetts, EUA), utilizando funções do próprio software para facilitar 

cálculos, e gráficos utilizando a primeira e primeira e segunda componentes principais foram 

traçados em Excel® (Microsoft Washington, EUA). Cálculo da confiabilidade das análises foi 

realizado também no programa MatLab (MathWorks, Massachusetts, EUA) 

 

4.4.5 Determinação da família de plasmídeos 

 

Determinação da família de plasmídeos foi realizada para todas as amostras de 

MRSA do estudo, utilizando método de MPCR e DNA genômico, de acordo com esquema 

proposto por Jensen et al (2010). (73) Embora em S. aureus tenham sido descritas apenas as 

famílias rep1, rep5, rep7, rep9, rep13, rep15, rep16, rep19 e único, pesquisa foi realizada para 

todas as famílias de rep1 a rep19 e rep único, exceto rep12, por estar presente em B. 

thuringiensis.  

Reação denominada de MPCR1 co-amplifica genes das famílias rep1, rep9 e rep10 e 

os controles utilizados foram plasmídeos pIP501 (E. faecalis JH2-2), pCF10 (E. faecalis 

OG1), pIM13 (Bacillus ssp. JAS9), respectivamente. MPCR2 amplifica as famílias rep4, 

rep7, rep14 e rep17 e os controles para amplificação serão os plasmídeos pMBB1 (L. lactis 

LM0230), pUSA02 (S. aureus FPR3757), pRI (E. faecalis AHA15) e pRUM (E. faecium 

U37), respectivamente. MPCR3 amplifica para plasmídeos das famílias rep3 e única, controle 

positivo para rep3 foi pAW63(B. thuringiensis) e para único, pMG1 (E. faecium). MPCR4 

amplifica para as famílias de plasmídeos rep2, rep6, rep8 e rep18 com controles pRE25 (E. 

faecalis), pS86 (E. faecalis), pAM373 (E. faecalis OG1X) e pEF418 (E. faecalis), 

respectivamente. MPCR5 amplifica famílias de plasmídeos rep13, 15 e 16 e plasmídeos 

usados como controles pC194, pUSA03 e pSAS (S. aureus MSSA 476), respectivamente. 

MPCR6 amplificou para famílias rep5 e rep11, usando como controles plasmídeos pSAS e 

pEF1071, respectivamente.  

Programa utilizado para MPCR1 consistiu de etapa de desnaturação a 94 ºC por 2 

minutos, seguido por 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 30 segundos, anelamento a 55,1 

ºC por 30 segundos e extensão a 72 ºC por 40 segundos, seguido por etapa de extensão final a 

72 ºC por 5 minutos. Todos os outros multiplex PCRs utilizaram basicamente o mesmo ciclo, 
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mudando apenas a temperatura de anelamento, de 56 ºC para MPCR4 e 52 ºC para os demais.  

Reação de 50 µl foi preparada utilizando 100 ng de DNA, 210 ng de cada primer, 2,5 U de taq 

DNA polimerase e concentrações finais de 200 µM de dNTP’s e 3 mM de MgCl2. 

Rep19 foi amplificado em reação de PCR isolada, em reação com mesmas 

concentrações de reagentes dos MPCRs e ciclo programado em uma etapa de desnaturação 

inicial a 94 ºC por 2 minutos, seguida de 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 30 segundos, 

anelamento a 48 ºC por 30 segundos, amplificação a 72 ºC por 40 segundos e amplificação 

final a 72 ºC por 5 minutos. Plasmídeo pUB101 foi usado como controle positivo. Os primers 

utilizados, família rep e tamanho que amplificam estão listados na tabela 3. 

A visualização do tamanho e pureza dos produtos de PCR foi realizada por 

eletroforese com gel de agarose 1,5% (Sigma-Aldrich Co., St Louis, EUA). O esquema se 

baseia na identificação das famílias de gene rep presentes em cada isolado.  

 

Tabela 3 - Iniciadores utilizados para determinação de famílias de plasmídeos. 

Iniciador Família Sequência Tamanho amplificado (pb) 

pIP501 F rep1 TCGCTCAATCACTACCAAGC 624 

pIP501 R 
 

CTTGAACGAGTAAAGCCCTT 
 

pCF10 F rep9 GCTCGATCARTTTTCAGAAG 201 

pCF10 R 
 

CGCAAACATTTGTCWATTTCTT 
 

pIM13 F rep10 TATAAAGGCTCTCAGAGGCT 382 

pIM13 R 
 

CCAAATTCGAGTAAGAGGTA 
 

pMBB1 F rep4 ACTATGTCGTTGAGTCTAATGACT 430 

pMBB1 R  AGCAAGATAGAATATTTACTTTTAAGTTT  

pUSA02  rep7 CCAAAATAYTTYGTTTCTGG 227 

pRI F rep14 GAAAGYTTRGATAGYTTTGC 164 

pRI R  RTTTTGRCTTTCTTSYTTCA  

pRUM F rep17 TACTAACTGTTGGTAATTCGTTAAAT 604 

pRUM R  ATCAAGGACTCAACCGTAATT  

pAW63 F rep3 CCTAATGTATATAATTTTGGTACATAT 403 

pAW63 R  ACATTTTCCTCAAAGAACAT  

pMG1 F Único GTATTAACACACTGGACTC 199 

pMG1 R  TCAGTGTAGGCAATAACCC  

pRE25 F rep2 GAGAACCATCAAGGCGAAAT 630 

   continua 
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Continuação da Tabela 3. 

Iniciador Família Sequência Tamanho amplificado (pb) 

pRE25R  ACCAGAATAAGCACTACGTACAATCT  

pS86 F rep6 ACGAATGAAAGATAAAGGAGTAG 551 

pS86R 
 

TAAATTCTAGTTTGGCAATCTTAT 

pAM373 F rep8 TAGATACGACAAAAGAAGAATTACA 394 

pAM373 R 
 

CCAATCATGTAATGTTACAACC 
 

pEF418 F rep18 ACACCAGTCGAAATGAATTT 462 

pEF418 R  AGGAATATCAAGTAATTCATGAAAGT  

pC194 F rep13 ATGATGCAATATATTAAGCA 402 

pC194 R 
 

TACCAGAATAYTTAGCCATTTC 
 

pUSA03 F rep15 CAGTAGAAGAAAATTATAAAGAAC 327 

pUSA03 R  GTTATGGCTGGTTTTAATAAA  

pSAS F rep16 CAGGAAAACACTTCGTTTAT 592 

pSAS R  CTTCTATATCACTATCATTGTCATT  

pSAS F rep5 ATGTGTAATAAATTAAAAGAGCA 637 

pN315  ATTGTCTTGATTTATCTATCTTG  

pEF1071 F rep11 TCTAGAATGCGTAAAAAGG 500 

pEF1071 R  CCTTTGAAGATWGCRGTWAG  

pUB101-F rep19 GWGATCGCTTARAYTTATCTAT 543 

pUB101-R  YMTTGTTSTGGMAATTCTT  

Fonte: Elaborada pela autora, baseado em JENSEN et al. (73) 

 

4.5 Caracterização fenotípica 

 

4.5.1   Determinação do perfil de sensibilidade 

 

No laboratório clínico do hospital foi realizado antibiograma com perfis de 

resistência a 19 antimicrobianos de 7 classes diferentes, por método automatizado Vitek® 

(Biomérieux, França) cartão P585. Os antibióticos testados no hospital foram: penicilina, 

ampicilina, amoxacilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina (penicilinas), ciprofloxacina, 

levofloxacina, lomefloxacina, norfloxacina, ofloxacina (os cinco, quinolonas), eritromicina, 

claritromicina, azitromicina (os três, macrolídeos), vancomicina (glicopeptídeo), amoxacilina-
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ácido clavulânico, ampicilina-sulbactam (ambos betalactâmicos), sulfametoxazeol-

trimetoprina (inibidor de via de folato) e clindamicina (lincosamina).  

Valores da concentração inibitória mínima (CIM) foram determinados no LEMiMo 

por microdiluição em caldo, segundo CLSI (2015), (17) para os seguintes antimicrobianos 

para tratamento de infecções por MRSA: daptomicina (Novartis, Basileia, Suíça), linezolida 

(Zyvox®, Pfizer, Nova Iorque, EUA), tedizolida (fosfato de tedizolida, Bayer, Leverkusen, 

Alemanha), teicoplanina (Sigma-Aldrich Co., St Louis, EUA), tetraciclina (Sigma-Aldrich 

Co., St Louis, EUA) e tigeciclina (Tygacil®, Novartis, Basiléia, Suiça) e vancomicina 

(Sigma-Aldrich Co., St Louis, EUA) e por Etest® para quinupristina-dalfopristina 

(Biomérieux, Marcy-l’Étoile, França). O experimento de microdiluição foi feito de acordo 

com recomendações do CLSI, sendo realizado sempre em câmara de biossegurança e 

condições de assepsia. Todas as soluções com antibióticos foram mantidas protegidas da luz. 

Todos os experimentos foram feitos utilizando caldo Müeller Hinton Cátion Ajustado 

(Becton, Dickinson and Company, Nova Jersey, EUA), conforme pede CLSI, e, para 

tigeciclina, este foi fresco, não excedendo 18 horas após esterilização. Para daptomicina foi 

utilizado caldo Müeller Hinton Cátion Ajustado (Becton, Dickinson and Company, Nova 

Jersey, EUA), suplementado com cloreto de cálcio, para concentração final de 50mg/L de 

íons cálcio.  

Foram utilizadas como controles sensíveis as linhagens de S. aureus ATCC 29213 e 

S. aureus ATCC 25923. Todos os experimentos foram repetidos em duplicata e observação de 

valores de CIM foi realizada em 24 horas e, para antimicrobianos bactericidas, também em 48 

horas. Em caso de mudança de CIM em 48 horas, nova repetição em duplicata foi realizada. 

Para cada isolado, foi utilizado controle negativo estéril (sem antibiótico e sem bactéria) e 

controle positivo para averiguar se cultura estava viável (sem antibiótico e com bactéria) 

simultaneamente em cada experimento. 

Os isolados foram crescidos inicialmente em placas de ágar-BHI, para obtenção de 

culturas isoladas e confirmação de pureza, em estufa a 37 ºC por 18 horas. Posteriormente, 

colônia isolada foi passada para caldo BHI estéril e cultivada sob agitação em banho a 37 ºC 

por 18 horas. Desta cultura, uma alíquota foi padronizada em 0,5 McFarland utilizando 

equipamento Densimat (BioMérieux, Marcy-l’Étole, França). 200 µL da cultura ajustada foi 

adicionada em 1,8 mL de caldo estéril e 5 µL desta foram inoculados em cada poço com 

volume final de 100 µL, em microplacas e incubadas em estufa à 37 ºC.  

https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=Lvg&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=basel+sui%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzMHnxCnfq6-gaGpQXKeEgeYmW2SpqWVnWyln1-UnpiXWZVYkpmfh8KxykhNTCksTSwqSS0qnsfmbnxOpU060-ZiSbjE14198ywvAgDKLoH_YAAAAA&sa=X&ei=uwY8U8bwNs6nsASI3IDgAg&ved=0CKYBEJsTKAIwEw
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=Lvg&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=sui%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzMHnxCnfq6-gaGpQXKeEgeIaZZbVaCllZ1spZ9flJ6Yl1mVWJKZn4fCscpITUwpLE0sKkktKv6ntT8q381Ntn73xOCVYsHGr3SaLgMAKtTF12AAAAA&sa=X&ei=uwY8U8bwNs6nsASI3IDgAg&ved=0CKcBEJsTKAMwEw
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As microplacas foram preparadas com caldo com antimicrobianos em diferentes 

concentrações, respeitando qual o meio indicado para cada antimicrobiano usado, sendo 

preparadas por diluição seriada. Em todos os casos, valores de CIM testados cobriam espaço 

amostral de diferentes concentrações de CIM de sensibilidade e resistência (Tabela 4).  

Para determinação de CIM para quinupristina-dalfopristina, foi utilizado método de 

Etest® (bioMérieux, Marcy-l’Étole, França), já que o antibiótico em pó não é comercializado 

no país. Observação dos halos de inibição foi feita em 24 e 48 horas. 

Foram utilizados os pontos de corte preconizados pelo CLSI, para todos os 

antibióticos testados, exceto no caso da tigeciclina, para a qual CLSI não determina pontos de 

corte e por isso foram utilizadas informações do EUCAST. (58) Na tabela 4 são observados 

os pontos de corte dos antimicrobianos utilizados neste trabalho, em µg/mL e quais os 

intervalos de concentrações testados.  

 

Tabela 4 -   Pontos de corte utilizados para antimicrobianos testados. S = sensível, I = intermediário, R 

=resistente. 

Antimicrobiano S I R Fonte Intervalos de CIM testados (µg/mL) 

Daptomicina ≤ 1 - - CLSI (17) 0,125-4 

Linezolida ≤ 4 - ≥ 8 CLSI (17) 0,5-16 

Quinupristina-dalfopristina ≤ 1 2 ≥ 4 CLSI (17) 0,002-32 (Etest) 

Tedizolida ≤ 0,5 1 ≥ 2 CLSI (17) 0,0625 - 32 

Teicoplanina ≤ 8 16 > 32 CLSI (17) 0,5-256 

Tetraciclina ≤ 4 8 ≥ 16 CLSI (17) 0,125-64 

Tigeciclina ≤ 0,5 - > 0,5 EUCAST (58) 0,0625-2 

Vancomicina ≤ 2 4-8 > 16 CLSI (17) 0,25-8 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Valores de MIC50 e MIC90 foram calculados para cada antibiótico, estes representam a 

concentração mínima necessária para inibir o crescimento de 50% e 90% dos isolados 

estudados, respectivamente. A eficácia de cada antimcrobiano testado foi então determinada, 

utilizando método descrito por Gusek e colaboradores, o qual a mede a eficácia do 

antimicrobiano pelo cálculo da razão entre o valor de MIC90 e o valor de ponto de corte. (99) 

Neste estudo, utilizamos valores de ponto de corte para cada antimicrobiano pesquisado de 

acordo com CLSI, ou EUCAST (apenas para tigeciclina), conforme descrito anteriormente 

para o perfil de sensibilidade. 
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4.5.2  Triagem para hVISA 

 

Todos os isolados passaram por triagem para detecção da redução da sensibilidade à 

vancomicina por análise de população de ponto único, seguindo o método sugerido por 

Hiramatsu e colaboradores, em placas de BHI-ágar contendo 4 µg/mL de vancomicina, 

concentração esta em que isolados totalmente sensíveis não exibem crescimento bacteriano. 

(14) Foram inoculados 100 µL de solução bacteriana em solução fisiológica estéril, ajustada a 

0,5 McFarland em cada placa e cultivada a 37ºC, por 48 horas. Foram consideradas suspeitas 

de serem VISA caso fosse observado crescimento de mais de 1000 colônias em 48 horas, e de 

serem hVISA caso crescessem menos de 1000 colônias. Todos os isolados que cresceram na 

triagem foram considerados possíveis hVISA e submetidos à análise de população (PAP) para 

vancomicina.  

 

4.5.3 Análise de população 

 

Isolados que foram positivos na triagem e as que mudaram para resistentes à 

daptomicina em 48 horas (antimicrobiano bactericida, e, portanto, comportamento a ser 

investigado) foram submetidas à PAP. O experimento da PAP foi realizado como descrito na 

literatura. (14,16) 

As linhagens S. aureus Mu50, Mu3 e N315 foram usadas como controles de 

linhagens VISA, hetero-VISA e sensível à vancomicina, respectivamente. O experimento foi 

realizado em triplicatas independentes, sendo que, a cada repetição, todos os controles eram 

utilizados simultaneamente aos isolados de interesse, em todas as concentrações estudadas. 

Para daptomicina foram utilizadas placas com daptomicina na concentração de 0; 0,125; 0,25; 

0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7 e 8 µg/mL, com inóculos de diferentes concentrações de bactéria, 

de 108 a 10 UFC/mL. Para vancomicina, foram utilizadas placas com vancomicina nas 

concentrações de 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 e 6 µg/mL e inóculos de bactéria ajustados de 108 a 10 

UFC/mL. 

 Para traçar a curva foram utilizadas as diluições em que contagem de colônias foi 

entre 30 a 300 colônias, e feito o gráfico do logaritmo na base 10 do número de unidades 

formadoras de colônias (UFC) por mililitro (log UFC/mL) versus a concentração do 

antibiótico, com os programas Origin 6.6 (OriginLab, EUA) e Excel® (Microsoft, Windows 
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7, Redmond, WA, EUA). A área abaixo da curva foi calculada usando o programa Origin 6.6 

(OriginLab, EUA).  

A análise dos gráficos de análise de população para determinar se os isolados foram 

caracterizados ou não como heterorresistentes foi feita utilizando os critérios Hiramatsu, 

Wooton e El-Halfay e Valvano para vancomicina, e, para daptomicina, foram utilizados os 

mesmo critérios, adaptados para o ponto de corte de resistência para daptomicina.  (14-16) 

 

4.5.4 Determinação do padrão de hemólise 

 

Foi realizado teste para determinar produção de hemólise e sua classificação, para 

cada um dos isolados de MRSA. Segundo recomendações da ANVISA, foram feitas placas de 

ágar sangue 5 %, utilizando meio sólido com BHI (Becton Dickinson, Franklin Lake, EUA) e 

ágar (Kasvi, Curitiba, Brasil) e sangue de carneiro. (100) Foi feita punção de cultura de cada 

isolado crescido previamente, a 37 ºC por 24 horas em meio sólido BHI (Becton Dickinson, 

Franklin Lake, EUA) contendo ágar (Kasvi, Curitiba, Brasil) e observado halo de hemólise 

após 24 horas. Foram utilizados como controles, para α-hemólise (hemólise incompleta) a 

linhagem Enterococcus faecium VRE16, e para β-hemólise (hemólise completa) a linhagem 

de S. aureus ATCC 25923.  

 

4.5.5  Investigação para produção de biofilme 

 

Ensaio para verificar produção de biofilme foi feito cada isolado, a fim de observar 

se havia um perfil regular de produção ou não biofilme entre os isolados do estudo. Caso as 

amostras de MRSA fossem produtoras de biofilmes, encontrar a melhor produtora. 

 O ensaio para verificação da produção de biofilme foi realizado por método indireto, 

de acordo com Tendolkar e colaboradores. (101) Sucintamente, cultura de cada isolado 

crescido por 24 horas a 37 ºC em caldo BHI (Becton Dickinson, Franklin Lake, EUA) com 

0,75% p/v glicose (Synth, Diadema, Brasil), foi centrifugada a 5000xg por 10 minutos, 

resuspendida 5 mL de caldo, medida densidade ótica (DO) em microplaca, utilizando leitora 

de microplacas Celer Polaris UV (Celer, Uberlândia, Brasil) e padronizadas para DO igual a 

1.  

https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=9Eh&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=redmond+washington&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxMHnxCHfq6-gUlxmYkSmGWWa16mpZWdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrHKSE1MKSxNLCpJLSquDlUJ3XG-fvmjOZkWAnHx5-JLtv8BAHhRCW9fAAAA&sa=X&ei=hws8U_f6CIXH0QGUxoDQDw&ved=0CMQBEJsTKAIwFg
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=9Eh&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=washington+state&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxMHnxCHfq6-gUlxmYkSmGVhWFmupZWdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrHKSE1MKSxNLCpJLSq2XP9dI_XsnmtaigJ-7HlPjsRUbVUCALkY2WJfAAAA&sa=X&ei=hws8U_f6CIXH0QGUxoDQDw&ved=0CMUBEJsTKAMwFg
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=9Eh&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=estados+unidos&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzMHnxCHfq6-gUlxmYkSJ4hlmWxebqCllZ1spZ9flJ6Yl1mVWJKZn4fCscpITUwpLE0sKkktKmbLvnv85edZB8Q6p7qdDL51g_FK7XcAWipeQWAAAAA&sa=X&ei=hws8U_f6CIXH0QGUxoDQDw&ved=0CMYBEJsTKAQwFg
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A cultura padronizada foi então diluída 1:40 no mesmo meio de cultura e alíquotas 

de 200 µL foram distribuídas em poços de microplaca de polietireno estéril. A seguir, foram 

incubadas a 37 ºC por 24 horas, para crescimento de biofilme.  Após incubação, as células 

planctônicas foram aspiradas e feitas três lavagens com tampão PBS. As placas foram 

deixadas secar e em seguida foram adicionados 200 µL de solução aquosa 0,2 % de cristal 

violeta (Synth, Diadema, Brasil) que ficaram incubados por 15 minutos a temperatura 

ambiente.  

A quantidade de solução cristal violeta que se adere a cada poço da microplaca é 

proporcional a quantidade de biofilme formada. A solução de cristal violeta foi retirada por 

aspiração e em seguida davada com 200 µL de tampão PBS, por três vezes. Por fim, a solução 

de cristal violeta que se ligou ao biofilme foi retirada com 200 µL de solução 80:20 (vol:vol) 

de álcool etílico (Synth, Diadema, Brasil) e acetona (Synth, Diadema, Brasil) e a absorbância 

foi medida a 595 nm em leitora de microplaca Celer Polaris (Celer, Uberlândia, Brasil). Tal 

absorbância é proporcional a quantidade de biofilme formada.  

Foi utilizada linhagem S. epidermidis ATCC35984 como controle de linhagem boa 

formadora e linhagem S. epidermidis ATCC12228 como controle de linhagem má produtora 

de biofilme. À cada série de experimento, foram utilizados os controles boa e má formadora 

de biofilme e os ensaios foram realizados em 12 repetições para cada isolado e controles de 

cada experimento. Relevância estatística foi avaliada utilizando ANOVA. 

 

4.6  Pesquisa por mecanismos de heterorresistência  

 

4.6.1 Sequenciamento dos genes graSR, vraSR, mprF e rpoB 

 

Todos os isolados caracterizados como hDNSSA ou hVISA tiveram os genes 

relacionados com heterorresistência à daptomicina (mprF e rpoB) e vancomicina (graR, graS, 

vraR, vraS) sequenciados, uma vez que é descrita associação entre resistência à daptomicina e 

vancomicina. (20, 36, 41, 102) Para tanto, PCR para amplificação de cada gene completo foi 

realizada, utilizando pares de primers apresentados na Tabela 5. Condições de amplificação 

para estes genes foram baseado em estudo anterior de caracterização de S. aureus do nosso 

grupo. (103) 
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Tabela 5 -  Iniciadores utilizados no sequenciamento dos genes rpoB, mprF, graRS e vraRS. (*= primers usados 

na PCR). 

Iniciador Gene Sequência Tamanho  do gene (pb) 

mprF-F1* mprF ATG AAT CAG GAA GTT AAA AAC AAA ATA 2523 

mprf-R1 
 

ACT TTA GTG TCG TGT GTT GAA 
 

mprF-F2 
 

TTGACGCTCATGTATCATTCA 
 

mprF-R2 mprF GCTATTATTTTTGTTCTGCTTATTGTA 
 

mprF-F3 
 

CATTCTTCACTTACGCTTCATA 
 

mprF-R3 
 

ACACATGCCTTTATATCATAATTTC 
 

mprF-F4  GAAGCAATTATTGATTTAACGCA  

mprF-R4* 
 

GCGTGTAATACGTCACAAATAA 
 

rpoB-F1* rpoB TTG GCA GGT CAA GTT GTC CA 3552 

rpoB-R1 
 

CTC AAG TGA CCA AGA AAT TGT TGA CCTT 
 

rpoB-F2 
 

GGCACTGAAAACACTGAACAAGC 
 

rpoB-R2 
 

ATCGGTTTATCAAGAATGGAAAGAGTTGTAC 
 

rpoB-F3 
 

TTAGGTAACCGTCGTTTACGTTCTGTAG 
 

rpoB-R3 
 

ATCGCCGAAGCAAGTTGTTTC 
 

rpoB-F4 
 

GCATTGATGGGTGCGAACATG 
 

rpoB-R4 
 

TTAGTTGGTAAAGTAACGCCTAAAGGTG 
 

rpoB-F5  AATCACAAGAGATATTCCTAATGTTTCTGA  

rpoB-R5 
 

GCACATGGTTGATGATAAATTACATGCG 
 

rpoB-F6 
 

CGTTCAACAGGACCATATTCACTTG 
 

rpoB-R6* 
 

GCTCCTGAAACACAAAAAGAAGTTACTGATTAA 
 

graR F1* graR ATG CAA ATA CTA CTA GTA GAA GAT G 675 

graR R1* 
 

AAA AGG ATA TAT GGC TCA TGA ATA A 
 

graS F1* graS ATG AAT AAT TTG AAA TGG GTA GCT TAT 1041 

graS R1  CTG TGA CAG CCA TGA AAT TA  

graS F2  GAATGGTCTCGTATAAACTCGA  

graS R2*  GGAAGTGACAAATTTGTCATTTTAA  

vraR F1* vraR ATG ACG ATT AAA GTA TTG TTTGTG 630 

vraR R1*  GCA TTC CAA CAT AAT TTA ATT CAA TAG  

vraS F1* vraS ATG AAC CAC TAC ATT AGA ACA ATT G 1044 

vraS R1  CAA AGA CTA GCT CGA GAA CT  

vraS F2  CGGCAAGTATGATGCTTT  

vraS R2*  GGAGGATTCGTATGACGATTAA  

Fonte: Elaborada pela autora, baseado em DABUL (103) 

 

Para reação de 50 µL foram utilizados 100ng de DNA, 1,5 U de taq DNA polimerase 

e concentrações finais de primers a 0,5 µM, dNTPs a 200 µM e MgCl2. O programa consistiu 

de uma etapa inicial de desnaturação a 94 ºC por 2 minutos, seguida de 30 ciclos de 

desnaturação à 94 ºC por 2 minutos, anelamento à 55 ºC por 1 minuto e extensão à 72 ºC por 

2 minutos, e extensão final à 72 ºC por 2 minutos. Apenas para amplificação do gene rpoB, 

temperatura de anelamento utilizada foi de 52 ºC, com restante do ciclo idêntico aos demais 
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genes. Os tamanhos esperados para mprF, rpoB, graR, graS, vraR e vraS são 2523, 3552, 

675, 1041, 630 e 1044 pares de base, respectivamente.  

Os produtos de PCR foram confirmados quanto à pureza e tamanho por eletroforese 

em gel de agarose 1%, 5 V/cm, e em seguida, os produtos de PCR foram purificados com 

conjunto Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System (Promega, Fitchburg, EUA). O produto 

de PCR purificado foi quantificado e conferido pureza (280/260 nm) em equipamento 

nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Co., Waltham, Massachusetts, EUA). 

Posterior sequenciamento foi realizado em equipamento Applied Biosystems® 3130 

Genetic Analyser (Life Technologies, Carlsbad, EUA). As sequências produzidas foram 

analisadas no programa Contig Express do pacote Vector NTI® 11.0 (Life Technologies, 

Carlsbad, EUA), para verificação da qualidade dos eletroferogramas e alinhadas, para 

formação de contigs. As sequências dos genes de interesse de cada isolado foram comparadas 

com sequências respectivas des genes da linhagem sensível S. aureus N315. 

 

4.6.2 Expressão gênica relativa dos genes graR, vraR, mprF, rpoB e dltA para isolados 

heterogêneos 

 

A expressão gênica relativa foi investigada em relação ao isolado SCMSC31 

(sensível a daptomicina e vancomicina), SCMSC 29 (hVISA e hDNSSA) e SCMSC35 

(hDNSSA). O isolado SCMSC31, relacionado por similaridade aos isolados heteroresistentes, 

foi usado como controle sensível para esta comparação. 

Todas os isolados foram cultivados em caldo BHI, a 37ºC, sob agitação de 130 rpm, 

por 18 hours. Em seguida, 100µL deste pré-inóculo foi diluído para volume total de 5 mL de 

meio BHI fresco e as culturas foram crescidas até alcançar Densidade Óptica a 600 nm 

(DO600) com valor entre 0,6-1,0. As células foram separadas por centrifugação a 14.000 x g 

por 2 minutos, a 4º C e o sobrenadante foi descartado. As células passaram por lise com 3 

mg/mL de lisozima (Sigma-Aldrich Co., St Louis, EUA) e 3 mg/mL de lisosfafina (Sigma-

Aldrich Co., St Louis, EUA), com solução prepada em tampão TE, pH 8,0.  

Extração de RNA foi realizada por meio de kit comercial SV Total RNA Isolation 

System (Promega Co., Madison, USA), de acordo com as recomendações do fabricante. A 

concentração de RNA obtida foi detemrinada por medida de absorbância a 260 e 280 nm 

(A260 e A280, respectivamente) usando espectrôfotometro NanoDrop 2000c Spectrophotometer 

(Thermo Scientific, Waltham, USA). A pureza do RNA foi medida pela razão A260/A280, que 
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considerada boa entre 1,8 to 2,1. Para transcrição reversa, foi utilizado kit commercial 

SuperScript™ III First-Strand kit (Invitrogen, Carlsbad, USA), de acordo com as 

recomendações do fabricante, usando 50 ng of hexomeros randômicos e 1 µg de RNA total, 

gerando 20 μL de cDNA na concentração de 50 ng/μL. A avaliação da expressão gênica, por 

qPCR, de vraR, graR, mprF, rpoB e dltA (número de acesso de todos os genes em Gene 

Bank: ASZO00000000) foi realizada utilizando gmk (Gene ID BAB42304), tpi (Gene ID 

BAB41962)  e pta (Gene ID BAB41777) como referências  para normalização de expressão. 

Os primers utilizados para amplificação qPCR são mostrados na Tabela 6.  

Uma mistura de cDNA foi utilizada para otimização das temperaturas de anelamento; 

esta mistura foi utilizada também em uma curva padrão para determinação de eficácia de 

primer, que por sua vez, foi utilizada para corrigir valores de expressão. (104) A mesma 

mistura foi utilizada para avaliar a estabilidade dos genes de referência (gmk, tpi e pta) com 

RefFinder. (105) Todos os três genes foram considerados estáveis para normalização da 

expressão relativa. 

 

Tabela 6 - Primers utilizados para amplificação de qPCR 

Gene Primer Sequência  

vraR vraR-F GCTAGTGCATCGCATATTAC 

 vraR-R CTATTGAATTAAATTATGTTGGAATGC 

graR graR-F GGGATGATGAAGCATTTGTTAG 

 graR-R TTATTCATGAGCCTATTATCCTTTT 

mprF mprF - F TTGACGCTCATGTATCATTCA 

 mprF-R ACTTTAGTGTCGTGTGTTGAA 

rpoB rpoB-F ATCGCCGAAGCAAGTTGTTTC 

 rpoB-R CATGTTCGCACCCATCAATGC 

dltA dltA-F CCTCACAGAGCAGCAAAAGC 

 dltA-R CCTCACAGAGCAGCAAAAGC 

gmk gmk-F ATCGTTTTATCGGGACCATC 

 gmk-R CATTTGACGTGTTGTCATTG 

tpi tpi-F TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA 

 tpi-R CGTCTGTTTCACCAACACAAAT 

pta pta-F GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG 

 pta-R CCTAACACGATTGGTGTAACAT 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Para amplificação por qPCR, o corante fluorescente de ligação ao DNA PowerUPTM 

SYBR® Green PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA) foi utilizado de 

acordo com as recomendações do fabricante, com 5 ng de cDNA por reação.  Foi utilizado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore?term=ASZO00000000
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sistema de detecção de PCR em tempo real CFX96 TouchTM (Bio-Rad, Hercules, EUA) e as 

condições de amplificação foram: uma etapa 50 °C durante 2 minutos, seguida de outra etapa 

a 95 °C por 2 minutos e, em seguida, 40 ciclos de 15 segundos a 95 °C e 1 minuto a 

temperatura de anelamento ideal (variando de 56 a 60 °C, dependendo dos primers). Uma 

curva de melting foi realizada após cada corrida (aumentando 0,5 °C por segundo, de 65 a 95 

°C), para certificar a especificidade da amplificação em cada reação. A reação qPCR foi 

realizada em triplicatas técnicas e duas replicatas independentes. A expressão relativa foi 

calculada usando as razões dos três genes de referência, utilizando o método ΔΔCT 

comparativo com correção de eficiência de PCR. (106) 

 

4.6.3 Análise de espessura da parede celular 

 

Análise de espessura de parede celular foi realizada para isolados heteroresistentes e 

novamente como controle sensível o isolado SCMSC31, utilizando microscopia eletrônica de 

transmissão.  As células foram preparadas para microscopia eletrônica de transmissão como 

descrito anteriormente.  (107) 

Sucintamente, células de pré-inóculos após crescimento por 18 horas foram diluídas 

e cultivadas em caldo BHI a 37ºC, até atinginrem DO600 de 0,3. Depois, foram lavadas com 

tampão PBS e tratadas com solução de glutaraldeído a 3% por 2 horas. Após a lavagem, as 

células foram fixadas usando solução de ósmio, lavadas novamente e desidratadas com 

concentração crescente de solução de etanol (30 a 100% de etanol). Porteriormente, as células 

foram lavadas com óxido de propileno e transferidas para um bloco de araldite.  

Fatias de um micrometro foram utilizadas para observação em um microscópio 

eletrônico JEOL-100CX-II (JEOL, Tóquio Japão). A visualização e etapas de preparo de rede 

foram reliazadas nas dependências do Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica 

(LMME) do Departamento de Biologia Celular Molecular e Bioreagentes Patogênicos da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo-USP). A espessura da 

parede celular foi avaliada usando imagens fotográficas com ampliação de até 100 mil vezes. 

Foi realizada medida em duplicata de trinta células diferentes de cada linhagem e ao menos 

seis medidas de pontos diferentes da parede celular foram realizadas utilizando o software 

aberto Image J (108). Os valores médios e os desvios padrão das medidas de parede celular 

foram determinados para cada isolado e a significância estatística foi avaliada por teste de 

Student. Este experimento foi realizado em duplicatas independentes. 
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4.6.4 Ensaio de autólise 

 

A fim de comparar se isolados heteroresistentes possuíam maior taxa de autólise ou 

maior velocidade de autólise, estas foram comparadas com o isolado SCMSC31, utilizado 

como controle sensível nos experimentos.  Os ensaios de autólise foram realizados conforme 

descrito anteriormente, utilizando 0,05% Triton X-100 v/v. (109) 

De modo resumido, as células foram crescidas até DO600 de 0,3, lavadas e 

ressuspendidas a uma DO600 de 1,0 em tampão com 50 mM de glicina e Triton X-100 a 

0,05%, pH 8.0. Foi realizada autólise com incubação por 3 horas a 37ºC em 

espectrofotômetro SpectraMax M5 (Molecular Devices, California). Todos os experimentos 

foram realizados com triplicatas biológica e técnica. Relevância estatatística da taxa de 

autólise após 3 horas de incubação para cada isolado, no mesmo tempo, foi analisada por teste 

de Student.  

 

4.6.5 Despolarização de membrana 

 

Para observar se havia direferenças no tempo e na taxa de despolarização de 

membrana causada por daptomicina em isolado sensível comparada com isolados 

heteroresistentes, foi realizado ensaio de despolarização de membrana celular conforme 

descrito anteriormente. (110) Para tanto, SCMSC31 foi utilizado como controle sensível a 

daptomicina e vancomicina e isolados heteretoresistentes SCMSC19, 29 e 35.  

O corante fluorescente DiSC3(5) foi utilizado, pois é sensível a mudança em potecial 

de membrana na concentração final de 0,4 µM. A fluorescência foi observada por pelo menos 

30 minutos antes de se adicionar daptomicina, tempo em que houve uma estabilidade no valor 

de fluorescência. Após tratamento com daptomicina na concentração final de 16 µg/mL, a 

fluorescência foi medida durante 90 minutos. Cabe ressaltar que tratamentento com 

daptomicina foi realizado com concentração final de íon cálcio de 50 µg/mL.  

A observação de fluorescência foi realizada em espectrofotômetro SpectraMax M5 

(Molecular Devices, Sunnyvale, USA) e os resultados foram expressos em variação 

percentual de fluorescência em relação a controle sem tratamento, no mesmo tempo de 

exposição. Uma vez que variação de fluorescência é proporcional a despolarização de 

membrana, o comportamente desta pode ser medido de forma indireta. Foi utilizado 

comprimento de onda de excitação de 622 nm e comprimento de onda de emissão em 670 nm. 
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CCCP (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA) foi utilizado na concentração de 1,6 µg/mL como 

controle positivo interno para despolarização, já que o mesmo também causa despolarização 

de membrana, bem como daptomicina, para confirmar que a o experimento de fato causava 

despolarização de membrana.  

 

4.6.6 Curvas de crescimento 

 

Para estudar se alguns dos isolados caracterizados com resistência heterogênea para 

vancomicina ou daptomicina cresciam mais devagar que isolado sensível, foi realizado 

experimento de curva de crescimento. Para tanto, foi utilizado protocolo adaptado de Hall e 

colaboradores (2014). (111)  

Resumidamente, culturas dos isolados de interesse foram crescidas em meio BHI e 

MHCA, por cerca de 18 horas. Após este período, foram ajustadas para OD600nm entre 0,05 a 

1, em equipamento espectrofotômetro Spectramax M5 (Molecular Devices, Califórnia, EUA). 

Foram inoculados 200 µL da cultura ajustada em microplaca de 96 poços e feita medida de 

DO600, a cada 5 minutos, por tempo total de 10 horas e agitação da placa durante 5 segundos, 

antes e depois de cada medida. Experimento foi realizado em seis replicatas para cada isolado. 

Gráfico do tempo versus DO600 foi traçado utilizando software Excel, e aproximado a fit 

exponencial, com parâmetro R² maior que 0,99. Foram realizados três experimentos 

independentes, em cada um com seis replicatas técnicas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 5.1 Amostras de MRSA 

 

No período estudado, foram isolados 49 S. aureus de infecções de pacientes neste 

hospital. Destes S. aureus, 42 foram caracterizados como MRSA e sete como MSSA. 

Excluindo as duplicatas, deixando apenas o primeiro isolado de cada paciente, restaram 27 

MRSA de 34 S. aureus, representando taxa de MRSA de 79,4% neste hospital neste período. 

Este valor é alto e preocupante, comparada à média brasileira de 40 a 50%. (112) 

 

 5.2 Tipagem molecular 

 

Análise de similaridade por padrão de restrição com SmaI por PFGE, agrupou todas 

os isolados em apenas três pulsotipos e dez subtipos, sendo o pulsotipo A o prevalente com 

88,9% (24 isolados) dos isolados classificados neste. Deste pulsotipo, o subtipo predominante 

foi A3, com 33,3% dos isolados (nove). A presença de maior parte dos isolados em um 

subtipo mostra que é possível ter ocorrido disseminação das linhagens presentes neste 

hospital, no período estudado. O dendrograma da análise de similaridade com todos os 

resultados deste trabalho está apresentado no Apêndice 2. Dendrograma apenas com análise 

de similaridade e perfis moleculares encontrados segue abaixo, na figura 6.  

Os resultados de MLST para 16 isolados selecionados, mostram que a grande 

maioria dos isolados neste período pertenciam ao antigo complexo clonal 5, sendo apenas um 

isolado pertencentes ao antigo CC8. Os ST’s mais frequentes foram ST5 e ST105, ocorrendo 

também, em um único isolado, presença de ST8. O último é um “variante de lócus único” 

(SLV, do inglês “Single Locus Variante”) do ST239, ou seja, difere do perfil alélilo do ST239 

por apenas um número alélico. Dos 16 isolados que tiveram seu ST determinado, 11 foram 

ST105 (68,8%), quatro ST5 (31,2%), um ST8 (3,6%). A forte presença de linhagens do CC5 

favorece o aparecimento de isolados VRSA, que é causa de grande preocupação, já que todos 

VRSA, exceto um, isolados nos Estados Unidos eram pertencentes ao CC5, bem como VRSA 

isolado em Portugal, colaborando com a teoria de que o CC5 favorece o aparecimento de 

resistência à vancomicina. (113) 
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Figura 6 - DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE COM DADOS DOS ISOLADOS E DE TIPAGEM 

MOLECULAR. Isolados foram considerados de mesmo pulsotipo quando possuíram mais que 80% 

de similaridade, idênticos quando 100% similares e mesmo subtipo entre 80% e 100% similares. 

Subtipo A1 foi designado para o isolado mais antigo.  

Fonte: Elaborada pela autora, com auxílio do software Bionumerics ®  

 

De todos os isolados, 26 (96,3%) possuíam elemento SCCmecII e apenas um (3,6%) 

possuía SCCmecIV. Nenhum outro tipo de SCCmec foi encontrado neste grupo de amostras 

de MRSA, incluindo SCCmecIII, referente ao então prevalente Clone Endêmico Brasileiro 

(BEC). Tal observação é consistente com a substituição do BEC por outras linhagens, que tem 

sido observada, desde os anos 2000. (10, 34, 14-116) Com estes dados de tipagem de 

elemento SCCmec e MLST, foi possível observar que neste hospital e período houve 

disseminação de duas linhagens prevalentes, ST5-SCCmecII e ST105-SCCmecII SLV’s do 

clone Nova York/Japão. Além da presença de apenas um isolado da linhagem ST8-

SCCmecIV (relacionado à USA300, USA500 e EMRSA-2). (6,117-118) 

Análise do perfil de virulência mostrou que nenhum isolado possuiu gene que 

codifica  as toxinas estafilocócicas SEB, SEE,  a toxina da síndrome do choque tóxico TSST, 

leucocidina PVL, e toxinas esfolliativas ETA e ETB. Todos foram positivos para leucocicina 

lukDE e alfa e gama hemolisinas (HLA e HLG, respectivamente). Quanto a presença dos 

outros genes testados, houve a taxa de presença de das toxinas estafilocócicas SEA, SEC e 

SED foi de 3,7%, delta hemolisina (HDL) de 14,8%,  enterotoxina SEG de 44,4%, HLG 
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variante de 48,1%, gene para enterotoxina SEJ foi encontrada em 55,6%, beta hemolisina 

(HLB) em 70,4%, enterotoxinas SEH e SEI em 92,6%, e enterotoxinas SEO, SEN e SEM em 

96,3%. Considerando apenas os genes mais presentes, 85% dos isolados apresentaram 

simultaneamente 8 genes de fatores de virulência (seh, sei, sen, seo, sem, lukDE, hla e hlb).  

Já para perfis idênticos, os mais comuns incluíram apenas 10% dos isolados, sendo: “seg, seh, 

sei, sej, sen, seo, sem, lukDE, hla, hlb, hlg” e “seh, sei, sem, seo, sem, lukDE, hla, hlb, hlg”.  

Análise dos perfis de virulência encontrados utilizando dendrograma apenas, não mostrou 

associação entre separação em pulsotipos e presença de perfis de virulência (figura 7). 

 

 

Figura 7 - DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE COM PERFIS DE VIRULÊNCIA. Cada perfil de 

virulência diferente está destacado com uma cor que se repete em outro isolado caso apresente 

exatamente o mesmo perfil de virulência.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Agrupamento por característica binária (presença ou não de cada gene de virulência) 

utilizando software Bionumerics ® 7.1 (Applied Maths NV, Bélgica), apresentado na figura 

8. O mesmo critério para análise de similaridade e valor de corte foi utilizado para ser 

caracterizado em mesmo grupo, ou seja, baseou-se em 80% de similaridade do perfil de 

virulência. Por este agrupamento do Bionumerics ® 7.1, os isolados são agrupados em apenas 
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dois grupos, sendo que o segundo grupo contém apenas SCMSC44, único de pulsotipo C, 

enquanto todos os outros são incluídos em apenas um grupo, mostrando certa aproximação 

com análise de PFGE. 

 

 

Figura 8 - AGRUPAMENTO DOS ISOLADOS BASEADO NO PERFIL DE VIRULÊNCIA. 

Fonte: Elaborada pela autora, com auxílio do software Bionumerics. 

 

Inicialmente, agrupamento dos perfis de virulência feito por método PCA não foi 

capaz de separar de modo significativo os isolados, já que possuem perfis bem parecidos de 

virulência, exceto SCMSC44, que é bem diferente por similaridade por PFGE, único isolado 

no pulsotipo C e também o único com SCCmecIV e ST8. Entretanto, quando observado o 

gráfico da análise em duas componentes principais dos isolados juntamente com seus 

pulsotipos (figura 9), foi possível observar certa aproximação dos dois métodos de 

agrupamento, com confiabilidade de 81,5%, já que mesmo por PFGE, os pulsotipos A e B são 

separados apenas por 79,3% de similaridade e seriam considerados de mesmo pulsotipo se 

fossem similares em mais que 80%. 
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Figura 9 - ANÁLISE PCA1 X PCA2 COMPARADA COM PULSTOTIPOS. Apesar de PCA ser capaz apenas 

de separar de modo bem definido o isolado mais diferente (SCMSC44), de pulsotipo C, quando 

comparados os resultados de PFGE e PCA, a última metodologia praticamente agrupa isolados de 

mesmo pulsotipos, sendo coerente com a técnica de PFGE, assim como o dendrograma de 

similaridade, os grupos A e B são muito próximos. 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Análise das famílias de plasmídeos presentes nos isolados, de acordo com os grupos 

definidos por Jensen et. al, mostrou a presença das seguintes famílias de genes rep nas 

respectivas taxas: rep5 em 75,2% dos isolados, rep19 em 73,8%, rep16, rep7, rep10 em 

62,6%, 45,2% e 26,2%, respectivamente. (73) Desse modo, das nove famílias já descritas em 

S. aureus (rep1, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, único), cinco (55,5%) estiveram presentes no grupo 

de isolados estudado. Nenhuma das famílias ainda não descritas em S. aureus e testadas neste 

estudo foi encontrada. O perfil de famílias de plasmídeos presentes mais comum encontrado 

foi “rep5/rep16/rep19”, em 31% do grupo estudado.  

Ainda, analisando os dados dos perfis de famílias de plasmídeos presentes com o 

dendrograma de similaridade gerado por PFGE (figura 10), não há associação entre pulsotipos 

e perfis de famílias de plasmídeos presentes.  
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Figura 10 - DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE COM FAMÍLIAS PLASMÍDEOS PRESENTES. Cada  

perfil diferente está destacado com uma cor e iguais com a mesma cor. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quando comparados os resultados de famílias de plasmídeos presentes com os 

resultados dos perfis de virulência, não há correlação entre a presença de determinadas 

famílias de plasmídeos do agrupamento proposto por Jensen et al (73) e fatores de virulências 

específicos, embora muitos dos genes destes fatores estarem presentes em plasmídeos (figura 

11). Muito provavelmente a classificação de plasmídeos por genes rep proposta não deve ser 

relacionada ao perfil de virulência. Soma-se ainda o fato de que dos genes de virulência 

encontrados, apenas três estão presentes em plasmídeos (enterotoxinas SEC, SED e SEJ). 
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Figura 11 - COMPARAÇÃO ENTRE PERFIS DE VIRULÊNCIA E DE FAMÍLIA DE PLASMÍDEOS. O 

dendrograma mostra que não há relação entre família de plasmídeos de perfis de virulência, ou 

entre estes e clonalidade. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 5.3 Tipagem fenotípica 

 

Antibiograma preliminar realizado no hospital por método automatizado mostrou que 

todos os isolados, exceto SCMSC35 (não determinado), foram resistentes a 15 dos 17 

antimicrobianos testados (Tabela 7). Aqueles foram sensíveis a apenas sulfametoxazol-

tripetoprim e vancomicina (Tabela 7), sendo, portanto, caracterizados como isolados 

multirresistentes (MDR, do inglês, “Multi Drug Resistant”), que, segundo classificação de 

Cantón & Ruiz-Garbajosa (2011), (119) para serem MDR, eles devem ser resistentes a pelo 

menos um antimicrobiano de três classes distintas.  
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Tabela 7 - Resultados do antibiograma do hospital, por Vitek ® 
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04 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

06 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

07 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

09 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

11 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

14 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

17 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

18 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

20 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

21 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

22 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

24 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

25 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

7 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

28 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

29 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

30 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

31 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

32 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

34 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

35 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

36 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

39 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

42 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

43 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

44 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

49 R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

R = resistente, S = sensível, nd = não determinado.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Determinação da CIM por microdiluição mostrou que todas os isolados foram 

sensíveis para todos os antimicrobianos testados no LEMiMo (Tabela 8). Pelos valores de 
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CIM para estes MRSA, observa-se ótima atividade do novo antimicrobiano tedizolida.  

Embora preconizando os pontos de corte definidos pelo CLSI, todos os isolados foram 

considerados sensíveis, mas é importante ressaltar que, segundo EUCAST, três isolados 

seriam considerados resistentes à tetraciclina (SCMSC21, SCMSC22, SCMSC28).  

 

Tabela 8 - Concentrações inibitórias mínimas (CIM's), em µg/mL, para os antimicrobianos testados. 

Isolados DAP LDZ QDA TCP TDZ TET TIG VAN 

SCMSC04 1 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC06 0,5 2 1 0,5 0,25 0,5 0,25 1 

SCMSC07 0,5 2 1 0,5 0,25 1 0,5 2 

SCMSC09 1 4 1 2 0,25 1 0,25 2 

SCMSC11 1 4 1 0,5 0,25 1 0,5 2 

SCMSC14 1 2 1 0,5 0,25 1 0,125 2 

SCMSC17 1 2 1 1 0,25 2 0,125 2 

SCMSC18 0,5 4 1 0,5 0,25 2 0,25 1 

SCMSC20 0,5 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC21 0,5 2 1 1 0,25 4 0,125 2 

SCMSC22 1 2 1 0,5 0,25 4 0,25 1 

SCMSC24 1 2 1 0,5 0,25 2 0,25 1 

SCMSC25 1 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC27 0,5 2 1 0,5 0,5 1 0,25 2 

SCMSC28 1 2 1 0,5 0,25 4 0,5 2 

SCMSC29 1* 2 1 1 0,25 2 0,25 2* 

SCMSC30 0,5 2 1 0,5 0,25 2 0,25 2 

SCMSC31 0,5 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC32 0,5 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC34 0,5 2 1 0,5 0,25 1 0,125 2 

SCMSC35 1* 2 1 0,5 0,25 0,5 0,25 2 

SCMSC36 0,5 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC39 1 2 1 0,5 0,25 1 0,25 2 

SCMSC42 1 4 1 0,5 0,25 0,5 0,25 2 

SCMSC43 0,5 2 1 0,5 0,25 0,5 0,25 2 

SCMSC44 0,5 2 0,5 0,5 0,125 0,5 0,25 2 

SCMSC49 1 2 1 0,5 0,25 1 0,125 2 

* = presença de população heterogênea, DAP= daptomicina, LDZ = linezolida, QDA = quinupristina-

dalfopristina, TCP = teicoplanina, TDZ = tedizolida, TET = tetraciclina, TIG = tigeciclina e VAN = 

vancomicina.  

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Teicoplanina foi o antimicrobiano estudado que apresentou maior eficácia, uma vez 

que o valor de MIC90 representou apenas 12,5% do seu ponto de corte, seguida por tedizolida 

(MIC90 representou 50% do valor do ponto de corte).  Todos os outros antimicrobianos 

testados, embora efetivos em ensaios in vitro, não mostraram a mesma eficácia, uma vez que 

o valor de MIC90 para estes alcançou o valor do ponto de corte (MIC90 = 100% do ponto de 

corte), conforme mostrado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Valores de MIC50 e MIC90 para todos os antimicrobianos testados. 

Antimicrobiano MIC50 (µg/mL) MIC90 (µg/mL) 

Daptomicina 1,0 1,0 

Linezolida 2,0 4,0 

Quinupristina/dalfopristina 1,0 1,0 

Teicoplanina 0,5 1,0 

Tetraciclina 1,0 4,0 

Tedizolida 0,25 0,25 

Tigeciclina 0,25 0,5 

Vancomicina 2,0 2,0 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Apesar de apresentarem CIM’s de sensibilidade, dois isolados (SCMSC35 e 

SCMSC29) mudaram CIM de daptomicina de 1 µg/mL em 24 horas para 2 µg/mL em 48 

horas, concentração esta de resistência. Da mesma forma, um isolado (SCMSC29) mudou 

CIM de vancomicina de 2 µg/mL em 24 horas para 4 µg/mL em 48 horas, concentração esta 

de resistência intermediária. Estes isolados foram selecionados para a análise de população. 

No caso específico da vancomicina, além da microdiluição, foi feita triagem para 

hVISA com análise de população de ponto único em placas contendo 4 µg/mL de 

vancomicina no meio. Na triagem, houve crescimento para três isolados (SCMSC9, 28 e 29). 

Como citado anteriormente, no isolado SCMSC29 também foi observada mudança de CIM 

em 48 horas. Todos os três isolados que cresceram na triagem passaram por confirmação do 

perfil de hVISA por método de PAP. Desta forma, estes 5 isolados foram considerados 

suspeitos de possuírem resistência heterogênea e foram selecionados para análise de 

população: SCMSC 29 e 35 para daptomicina e SCMSC9, 28 e 29 para vancomicina. O 

isolado SCMSC31, sensível para daptomicina e vancomicina e similar por PFGE foi 

escolhido também para comparação de perfil de análise de população.   



77 

 

 
 

A figura 12 mostra a distribuição da população das células destes isolados e controles 

nas condições da PAP com vancomicina. A curva da linahgem controle Mu3 representa uma 

população de células de um isolado hVISA, Mu50 de uma resistente e N315 de uma sensível. 

 

 

Figura 12 - PERFIL DE ANÁLISE DE POPULAÇÃO PARA VANCOMICINA. Mu50, Mu3 e N315 são 

controles com resistência intermediária, heterorresistência à vancomicina e sensível, 

respectivamente. Isolado SCMSC31 do mesmo pulsotipo dos isolados estudados SCMSC28 e 29. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 De acordo com CLSI (17), CIM ≤ 2 µg/mL define isolados sensíveis à vancomicina, 

4 µg/mL ≤ CIM ≤ 8 µg/mL isolados com resistência intermediárias e ≥ 16 µg/mL, resistentes. 

Desta forma, pelo critério de Hiramatsu, (14) isolados com população totalmente sensível são 

inibidas em concentrações de vancomicina menores que 4 µg/mL, como observado com o 

controle sensível N315, que não cresce nesta concentração de vancomicina. Entretanto, em 4 

µg/mL não há crescimento para as isolados SCMSC9, SCMSC28 e SCMSC31. Portanto, pelo 

critério de Hiramatsu, apenas o isolado SCMSC29 foi caracterizado como hVISA. 

Aplicando critério proposto por Wootton e colaboradores, o qual considera hVISA 

apenas isolados que possuem pelo menos 90% da área do controle hVISA Mu3. (16) A razão 

entre a área do isolado e Mu3 para os isolados SCMSC9, 28 e 29 e 31 foi respectivamente de: 

0,79; 0,58; 0,95 e 0,43. Logo, apenas o isolado SCMSC29 seria considerado hVISA.  

Utilizando o critério de El-Halfawy e Valvano, (15) novamente, apenas o isolado 

SCMSC29 foi confirmado como hVISA. Lembrando que, por este critério, isolados 

homogêneos conseguem crescer em até duas vezes a concentração da própria CIM e isolados 

heterogêneos crescem em concentrações maiores que duas vezes a própria CIM e que para os 
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três isolados a CIM foi de 2 µg/mL, apenas SCMSC29 foi capaz de crescer em concentrações 

de 4 µg/mL, sendo totalmente inibido apenas em 5 µg/mL. Logo, caracterizando 

heterorresistência, de acordo com este último critério. A Tabela 10 ilustra este resultado.  

 

Tabela 10 - Resumo dos resultados em relação presença de população resistente intermediária heterogênea para 

vancomicina 

Isolado 

Critério 

Hiramatu 

et al 

Critério 

Wooton et al 

Critério El-

Halfawy e 

Valvano 

Razão da área 

(isolado/mu3) 

Conclusão 

SCMSC9 VSSA VSSA VSSA 0,79 VSSA 

SCMSC28 VSSA VSSA VSSA 0,58 VSSA 

SCMSC29 hVISA hVISA hVISA 0,95 hVISA 

SCMSC31 VSSA VSSA VSSA 0,43 VSSA 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Em relação aos isolados com resistência heterogênea à daptomicina, embora tenham 

sido considerados com CIM sensível (1 µg/mL) em 24 horas, dois (SCMSC 29 e 35) 

mudaram CIM para valores de resistência em 48 horas (2 µg/mL). A mudança de CIM não 

era esperada, já que a daptomicina é um antibiótico com ação bactericida em S. aureus e 

mudança de CIM entre 48 e 72 horas pode indicar presença de subpopulação resistente com 

crescimento lento. (41) Desta forma, a presença de população heterogênea foi investigada por 

PAP (figura 13).  

 

Figura 13 - ANÁLISE DE POPULAÇÃO PARA DAPTOMICINA. Mu50 e N315 são controles resistente e 

sensível, respectivamente. SCMSC29 e 35 foram consideradas hDNSSA e SCMSC31 sensível à 

daptomicina.  
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A figura 13 mostra PAP para daptomicina. Novamente, o controle sensível N315 

apresenta decaimento abrupto e em concentrações de resistência (2 µg/mL, pelo CLSI) não há 

mais crescimento. (17) Utilizando o critério para vancomicina de Hiramatsu e colaboradores 

(14) e adaptando para daptomicina, os isolados continuam com crescimento até concentrações 

de 4 e 5 µg/mL (concentrações de níveis de resistência), o que fortemente indica presença de 

uma taxa de subpopulação resistente. Portanto, este critério caracteriza os dois isolados 

testados como heterorresistentes para daptomicina (hDNSSA). 

Aplicando o critério de El-Halfawy e Valvano (15) o qual considera que isolados 

com população heterogênea devem crescer em concentrações maiores que duas vezes a 

própria CIM, e, comparando com os resultados de CIM dos isolados SCMSC29 e SCMSC35 

(Tabela 8), ambos com CIM de 1 µg/mL, SCMSC29 é capaz de crescer em concentrações de 

daptomicina de até 5 µg/mL e SCMSC35 cresce em concentrações até 4 µg/mL. Logo, 

aplicando o critério de El-Halfawy e Valvano, que considera qualquer antimicrobiano, ambos 

são considerados hDNSSA, podendo haver falha de tratamento quando esse antibiótico for 

usado.  

 Quando observados os pulsotipos dos isolados hDNSSA (Apêndice 2), é possível 

observar que não se trata de uma disseminação clonal, já que não estão no mesmo subtipo. É 

importante ressaltar que no período estudado, daptomicina não foi utilizada para tratar 

infecções causadas por MRSA neste hospital, mas que vancomicina foi. O uso de 

vancomicina em um isolado como o SCMSC29, que é hVISA e hDNSSA, seleciona isolados 

que sejam hVISA, que contém resistência a outros antibióticos. No caso específico do isolado 

SCMSC29, caso fosse utilizada vancomicina para tratamento, haveria chance de falha 

terapêutica e de selecionar um isolado hVISA, hDNSSA e com resistência a outros 15 

antimicrobianos testados no Vitek®. 

No período do estudo, apenas daptomicina não foi utilizada no hospital, o que indica 

que pode ter havido pressão seletiva neste hospital por outro antimicrobiano, como por 

exemplo, por vancomicina, já que existe histórico de resistência cruzada entre vancomicina e 

daptomicina. (35-36) 

No ensaio de produção de biofilme, nenhum isolado com alta produção de biofilme 

foi encontrado, pelo método utilizado. Cabe consignar que o método utilziado é diferente das 

condições fisiológicas, de sinalização, e não mimetiza os sistemas de indução presente nas 

mesmas. 
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 Para teste de hemólise fenotípico em sangue de carneiro, 96,3 % dos isolados 

apresentaram beta hemólise (hemólise completa) e nenhum gama hemólise, sendo resultados 

compatíveis com o que foi encontrado no teste genotípico da presença de hemolisinas. 

 

 5.4  Pesquisa por mecanismos de heterorresistência 

 

Para pequisar sobre mecanismos de heterorresistência dos isolados que confirmaram 

tal fenômeno por PAP, sequenciou-se os genes graSR, vraSR, mprF e rpoB, já anteriormente 

descritos e relacionados a estes fenótipos uma vez que sequenciamento de genoma completo 

era inviável.  Por se tratar de um estudo com amostras de MRSA clínicas, uma de cada 

paciente, não há um par isogênico para comparação. Por isso, o isolado SCMSC31 foi 

utilizado para comparação, pois é próximo por similaridade aos isolados estudados e sensível 

para tais antimicrobianos.  

Apenas mutações silenciosas foram encontradas nos genes regulatórios graSR e 

vraSR e foram encontradas mutações não-sinônimas nos genes rpoB e mprF.  Em SCMSC9, 

que pela PAP aparenta possuir pequena taxa de população heteroresistente, mas considerada 

ainda como sensível, foi encontrada mutação His436Asn no gene rpoB. Neste mesmo gene, 

foi encontrada mutação Thr628Ala nos isolados SCMSC29 (hDNSSA e hVISA) e SCMSC35 

(hDNSSA), indicando que tal mutação pode estar relacionada ao fenótipo de 

heterorresistência à daptomicina, já que aparece em ambos. Cabe lembrar que rpoB codifica a 

subunidade beta da RNA polimerase, que regula a expressão de diversos genes (Tabela 11). 

No gene mprF, que quando mais expresso está relacionado com aumento de positiva 

do envelope celular, foram encontradas as mutações Met347Leu (SCMSC29- 

hVISA/hDNSSA), e Leu722Phe (SCMSC29 -hVISA/hDNSSA e SCMSC35 (hDNSSA). O 

fato da última ter sido encontrada nos isolados SCMSC29 e SCMSC35, indica que esta 

mutação pode estar relacionada ao fenótipo de heterorresistência a daptomicina.  (Tabela 11) 

 

Tabela 11 - Mutações encontradas em genes relacionados à heterorresistência à daptomicina e vancomicina. 

Gene Mutação Consequência Isolado 

rpoB A1864G T622A SCMSC29 / SCMSC35 

mprF A1039T M347L SCMSC29  

 A2310T L720F SCMSC29 / SCMSC35 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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A mutação encontrada no gene rpoB de SCMSC29 (His436Asn) quando comparada 

com a sensível SCMSC31, está localizada próxima a uma região conhecida por causar 

resistência à rifampina. (7) SCMSC29 apresentou ainda no gene mprF outras duas mutações. 

A primeira resultando na substituição Met347Leu, numa região descrita em 2016 por Bayer e 

colaboradores como “hot spot” para mutações relacionadas à resistência à daptomicina, que 

codifica o domínio bifuncional da proteína MprF. Esta por sua vez, já relacionada à redução 

de sensibilidade à daptomicina. (7) 

 A segunda mutação pontual encontrada em mprF no isolado SCMSC29 resultou na 

substituição Thr551Ala, em relação a SCMSC31, região esta correspondente ao domínio 

sintase, que pode consequentemente, estar relacionado com o fenótipo hDNSSA apresentado. 

Vários genes que regulam a espessura de parede e estrutura de membrana celular têm 

sido descritos como envolidos em mecanisos de resistência. (11) Baseado nisto e na 

observação da presença das mutações citadas acima em rpoB e mprF, que estão ligados à 

codificação da subunidade β da RNA polymerase e composição de fosfolipídeos da 

membrana, respectivamente, medimos os níveis de expressão gênica relativa de alguns genes 

ligados à carga de parece celular, e espessura de membrana. (11, 120) Para tanto, foi 

quantificado níveis de expressão gênica dos isolados heterogêneos SCMSC29 e SCMSC35, 

em relação ao sensível SCMSC31, para verificação de correlação entre aumento de expressão 

e fenótipo de heteroressitência.  Os níveis de expressão dos genes graR, vraR, mprF, rpoB 

and dltA, foram normalizados em relação aos genes de referência validados (genes gmk, tpi 

and pta), conforme mostrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Níveis de expressão relativa dos genes pesquisados. (NS = não significante, * = significante) 

Gene Isolado Expressão média Desvio padrão Significância P<0.001 

graR SCMSC31 1,00 0,00 - 

  SCMSC29 2,02 0,12 * 

  SCMSC35 0,81 0,17 NS 

vraR SCMSC31 1,00 0,00 - 

  SCMSC29 2,00 0,12 * 

  SCMSC35 0,99 0,06 NS 

mprF SCMSC31 1,00 0,00 - 

  SCMSC29 2,00 0,04 * 

  SCMSC35 1,11 0,15 NS 

rpoB SCMSC31 1,00 0,00 - 

    continua 
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Continuação da tabela 12 

  SCMSC29 3,33 0,26 * 

  SCMSC35 1,19 0,10 NS 

dltA SCMSC31 1,00 0,00 - 

  SCMSC29 3,04 0,15 * 

  SCMSC35 1,02 0,03 NS 

 Fonte: Elaborada pela autora.  

É possível observar que todos os cinco genes testados possuem expressão aumentada 

para SCMSC29, em relação a SCMSC31, com significância estatística (p<0,05), sendo que os 

genes rpoB e dltA estão três vezes mais expressos e os genes vraR, graR e mprF, duas vezes 

mais expressos. A expressão observada nestes dois últimos pode ainda estar diretamente 

relacionado com o aumento de expressão em rpoB. Já para SCMSC35, as diferenças de 

expressão relativas, comparadas a SCMSC31 não são estatisticamente relevantes. Tal 

resultado pode ser observado na forma gráfica, na figura 14.  

 

 
 

Figura 14 -  EXPRESSÃO GÊNICA RELATIVA NORMALIZADA. Expressão relativa para genes graR, vraR, 

mprF, rpoB e dltA dos isolados heteroresistentes em relação ao sensível.  * = estatisticamente 

significativo. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Outra característica celular importante para a resistência à vancomicina e à 

daptomicina explorada foi a espessura da parede celular. Embora visualmente não pudessem 

ser observadas diferenças na espessura de parede celular entre isolados heteroresistentes e 
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sensível, as medidas de espessura de parede celular por microscopia eletrônica de transmissão 

mostraram tendência a aumento da parede nos isoaldos heteroresistentes SCMSC29 e 

SCMSC35, em relação ao isolado sensível SCMSC31, conforme mostrado na figura 15.  

 

 

Figura 15 - ESPESSURA DE PAREDE MEDIDA POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO. 

Comparação entre isolado sensível SCMSC31 e heteroresistentes mostra que os heteroresistentes 

possuem tendência de aumento da espessura de parede. (A) Isolado sensível SCMSC31, (B) Isolado 

hVISA e hDNSSA, SCMSC29, (C) Isolado hDNSSA, SCMSC35.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

É importante salientar que este estudo tem como falha o fato de SCMSC31 e 

SCMSC29 não serem isogênicos, e serem pertencentes a pulsotipos diferentes e variantes de 

locus único por MLST. Portanto a diferença de duas a três vezes mais expressão gênica dos 

genes testados pode não ser biologicamente relevante para fenótipo de heterorresistência. 

Ainda assim, as observações entre aumento de expressão gênica e espessamento de parede 

celular são condizentes e podem estar relacionados.  

Tal resultado vai de encontro com as observações anteriores e é um indicativo de que 

aumento de espessura na parede celular pode estar relacionada à heterorresistência à 

daptomicina e vancomicina, podendo se tratar de um dos passos até a resistência total à 

daptomicina e VISA. (41,35) 

Em experimentos de ensaio para taxa de autólise, foi observado que o isolado 

SCMSC29 sofreu menos ação de lise celular após três horas de exposição ao surfactante do 

que o isolado sensível SCMSC31, diferença esta com significância estatisticamente relevante 

(p<0,05), conforme mostrado na figura 16, isto pode estar relacionado a uma diferença da 

composição da membrana, não pesquisada neste trabalho. Embora fosse possível observar 

menos autólise em relação ao isolado sensível SCMSC35, tal diferença não possuia 
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significância estatística, podendo se tratar de reflexo apenas de variância biológica natural e 

não relevante.  Diferenças observadas na diminuição de autólise podem estar relacionadas à 

composição de membrana celular e de fluidez de membrana, como já descrito anteriormente. 

(40)  

 
Figura 16 – ENSAIO DE AUTÓLISE NA PRESENÇA DE TRITON X-100. O gráfico mostra experimento     

representativo dos resultados. Isolado heteroresistente à vancomicina e daptomicina SCMSC29 

sofre menos autólise após mesmo tempo de exposição ao surfactante que o sensível SCMSC31. 

Não foi possível observar diferença relevante entre SCMSC35 e SCMSC31.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Em ensaio realizado para observar diferenças na intensidade e velocidade de 

despolarização que tratamento com daptomicina causava em isolado sensível SCMSC31 e 

isolados heteroressitentes, ao contrário do esperado, o isolado heteroresistente à daptomicina e 

vancomicina SCMSC29, após 90 minutos de exposição à daptomicina a 16 µg/mL sofreu 

maior nível de despolarização de membrana que o isolado sensível (p<0,05). Já o isolado 

SCMSC35 não sofre diferença significativa na taxa de despolarização, em relação ao sensível, 

conforme mostar a figura 17.  

Os resultados apresentados neste trabalho não indicam menor despolarização nos 

isolados SCMSC29 e SCMSC35 em relação ao isolado sensível, como poderia ser esperado. 

De acordo com Jones e colegas, despolarização de membrana pode ser relevante para ação 

bactericida da daptomicina, embora não seja o fator mais importante. Ainda, cita que não é 

regra que isolados não sensíveis apresentem menor taxa de despolarização em relação aos 

sensíveis, já que outros mecanismos de resistência também foram descritos. (121) 
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Figura 17 - DESPOLARIZAÇÃO DE MEMBRANA NA PRESENÇA DE DAPTOMICINA À 16µg/mL.  

Curva mostra porcentagem de variação de fluorescência comparado com controle sem tratamento no 

mesmo tempo. Porcentagem de variação é diretamente proporcional à quantidade de despolarização 

de membrana. O isolado SCMSC29 sofreu mais despolarização que o sensível no mesmo tempo de 

exposição, enquanto não foi observada diferença significativa para SCMSC35 em relação ao 

controle sensível.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Em relação a diferenças de crescimento, para observar se isolados heteroresistentes 

cresceriam mais lentamente que o sensível, foi observado a curva de crescimento, tanto em 

meio de cultivo BHI, quanto em meio MHCA utilizado nos experimentos de microdiluição. 

Em ambos os casos, houve uma tendência dos isolados heteroresistentes crescerem mais 

rapidamente que o sensível, conforme mostram as figuras 18 e 19. Juntos, estes resultados 

sugerem que pode não haver um custo de adaptação o fenótipo de heteroressitência. 
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Figura 18 - CURVA DE CRESCIMENTO EM MEIO MHCA. Experimento representativo do comportamento 

observado em triplicatas independentes. É possível observar que os isolados heterogêneos 

SCMSC29 e SCMSC35 possuem crescimento ligeiramente mais rápido que a sensível SCMSC31. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

 

Figura 19 - CURVA DE CRESCIMENTO EM MEIO BHI. Experimento representativo do comportamento 

observado em triplicatas independentes. É possível observar que os isolados heterogêneos 

SCMSC29 e SCMSC35 possuem crescimento ligeiramente mais rápido que a sensível SCMSC31. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Somados, os resultados para SCMSC29 sugerem que o aumento da expressão de rpoB 

e dos genes reguladores graR e vraR podem ser responsáveis pelo fenótipo hVISA, levando a 

uma autólise diminuída e parede celular ligeiramente mais espessa. Esses genes foram muitas 

vezes associados aos fenótipos de hVISA e VISA. (11, 41) vraR faz parte do sistema de dois 

componentes VraSR, que regula a síntese da parede celular, o alvo de vancomicina. graR 

também é membro de um sistema de dois componentes, denominado graSR, conhecido por 

controlar a expressão de mais de 200 genes. O gene rpoB codifica a subunidade beta da RNA 

polimerase e uma mutação neste gene pode causar uma alteração no perfil transcricional da 

célula. De acordo com a literatura, de fato, mutações em rpoB podem causar espessamento da 

parede celular. (122) 

O fenótipo hDNSSA encontrado em SCMSC29 pode ser consequência do 

espessamento de parede celular e aumento de expressão nos genes, já que é possível ocorrer 

resistência cruzada entre daptomicina e vancomicina, (41) o que explica também o fenótipo 

hVISA encontrado. Além disso, o aumento da expressão de dltA pode causar elevação na 

carga positiva líquida celular e colaborar com o fenótipo hDNSSA no isolado SCMSC29, 

bem como aumento da espressão de graR, pode aumentar expressão de mprF , aumentando a 

carga postiva do envelope celular. 

Por fim, o fenótipo hDNSSA do isolado SCMSC35, pode estar relacionado com as 

substituições Leu722Ala encontrada no domínio sintase da proteína MprF e Thr628Ala em 

RpoB, bem como o espessamento de parede celular. Para confirmação de tal hipótese faz-se 

necessário mais estudos para relacionar se estas mutações pontuais encontradas são sempre 

acompanhadas por resistência heterogênea ou se poderiam ser um passo entre vários até 

aquisição de resistência completa.   
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6  CONCLUSÕES 

 

• Foi possível observar que a taxa de MRSA neste hospital, dentro deste período de 

estudo, foi de 79,4 % e houve disseminação de duas linhagens prevalentes de MRSA: 

ST5-SCCmecII (clone Nova York/Japão) e seu SLV, ST105-SCCmecII . 

• O perfil dos genes de virulência prevalente foi “seh, sei, sen, seo, sem, lukDE, hla e 

hlb”  

• Todos os isolados bacterianos foram sensíveis às alternativas mais recentes de 

tratamento, sendo teicoplanina e tedizolida os mais eficazes contra estas amostras de 

MRSA, dentre os antimicrobianos estudados.  

• Dois isolados dentre os disseminados foram caracterizados como hDNSSA, sendo um 

deles simultaneamente caracterizado como hVISA.  

• Os resultados para SCMSC29 sugerem que o aumento da expressão de rpoB e dos 

genes reguladores graR e vraR podem ser responsáveis pelo fenótipo hVISA, levando 

a uma autólise diminuída e parede celular espessa que também podem contribuir para 

resistência à daptomicina. 

• O fenótipo hDNSSA encontrado em SCMSC35 provavelmente é devido à sua parede 

celular ligeiramente mais espessa e SNPs no domínio da proteína sintase MprF e no 

RpoB. 

• Para os isolados heteroresistentes estudados, tal fenótipo não parece ser acompanhado 

por custo de crescimento. 
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APÊNDICE 1- primers utilizados para determinação do perfil de virulência 

(*=sequenciado e confirmado por comparação com genomas disponíveis) 

 

Toxina Primer Sequência de nucleotídeos Gene  
Tamanho 

(pb) 

controle 

positivo 

SEA SEA-1 GAAAAAAGTCTGAATTGCAGGGAACA sea 560 Mu3, Mu50 

  SEA-2 CAAATAAATCGTAATTAACCGAAGGTTC     
 

SEB SEB-1 ATTCTATTAAGGACACTAAGTTAGGGA seb 404 ATCC 14458 

  SEB-2 ATCCCGTTTCATAAGGCGAGT     
 

SEC mpSEC-1 GTAAAGTTACAGGTGGCAAAACTTG sec 297 Mu50, N315 

  mpSEC-2 CATATCATACCAAAAAGTATTGCCGT     
 

SED SED-1 GAATTAAGTAGTACCGCGCTAAATAATATG sed 492 ATCC 13565  

  SED-2 GCTGTATTTTTCCTCCGAGAGT     
 

SEE SEE-1 CAAAGAAATGCTTTAAGCAATCTTAGGC see 482 ATCC 27664  

  SEE-2 CACCTTACCGCCAAAGCTG     
 

SEG SEG-1 AATTATGTGAATGCTCAACCCGATC seg 642 Mu50, N315 

  SEG-2 AAACTTATATGGAACAAAAGGTACTAGTTC     
 

SEH SEH-1 CAATCACATCATATGCGAAAGCAG seh 376 ATCC 14458  

 
SEH-2 CATCTACCCAAACATTAGCACC 

   
SEI SEI-1 CTCAAGGTGATATTGGTGTAGG sei 576 Mu50, N315 

  SEI-2 AAAAAACTTACAGGCAGTCCATCTC     
 

SEJ mpSEJ-1 TAACCTCAGACATATATACTTCTTTAACG sej 300 SCMSC28* 

 
mpSEJ-2 AGTATCATAAAGTTGATTGTTTTCATGCAG 

   
SEN mpSEN-1 ATGAGATTGTTCTACATAGCTGCAAT sen 680 Mu50, N315 

  mpSEN-2 AACTCTGCTCCCACTGAAC     
 

SEO mpSEO-1 AGTTTGTGTAAGAAGTCAAGTGTAGA seo 180 Mu50, N315 

  mpSEO-2 ATCTTTAAATTCAGCAGATATTCCATCTAAC     
 

SEM mpSEM-1 CTATTAATCTTTGGGTTAATGGAGAAC sem 300 Mu50, N315 

  mpSEM-2 TTCAGTTTCGACAGTTTTGTTGTCAT     
 

TSST-1 TST-1 TTCACTATTTGTAAAAGTGTCAGACCCACT tst 180 Mu50, N315 

  TST-2 TACTAATGAATTTTTTTATCGTAAGCCCTT     
 

ETA mpETA-1 ACTGTAGGAGCTAGTGCATTTGT eta 190 
S. aureus  

JCSC 6306 

  mpETA-3 TGGATACTTTTGTCTATCTTTTTCATCAAC     
 

ETB mpETB-1 CAGATAAAGAGCTTTATACACACATTAC etb 612 
S. aureus 

JCSC 6307 

  mpETB-2 AGTGAACTTATCTTTCTATTGAAAAACACTC     
 

Alfa 

hemolis

ina 

 

HLA-1 CTGATTACTATCCAAGAAATTCGATTG hlb 209 Mu50, N315 

HLA-2 CTTTCCAGCCTACTTTTTTATCAGT     
 

Beta 

hemolis

ina 

  

HLB-1 GTGCACTTACTGACAATAGTGC hlb 309 Mu50, N315 

HLB-2-2 GTTGATGAGTAGCTACCTTCAGT     
 

Delta 

hemolis

ina 

  

HLD-1 AAGAATTTTTATCTTAATTAAGGAAGGAGTG hld 111 Mu50, N315 

HLD-2 TTAGTGAATTTGTTCACTGTGTCGA     
 

Gama 

hemolis

ina 

  

mpHLG-1 TTAAATGCATTATGGACTCTRTGAC hlg 535 N315 

mpHLG-2 CACTTTAGGCTATACATTTGGTG     
 

continua 
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Continuação     
 

Toxina Primer Sequência de nucleotídeos Gene  
Tamanho 

(pb) 
controle 

positivo 

Gama 

hemolisina 

variante 

mpHLG2-1 ACRAATGCATTATGGACTCTATGTC hlg 390 Mu50  

mpHLG2-2 CTTTGTGAAACCTAATCCTAATGACTAT 

   

LukDE LUKDE-1 TGAAAAAGGTTCAAAGTTGATACGAG lukDE 269 N315 

  LUKDE-2 TGTATTCGATAGCAAAAGCAGTGCA     

 

PVL LukPV1 
ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

lukPV 433 

S. aureus 

81/108 

 

lukPV2 
GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

   Fonte: Elaborada pela autora. Primers baseados em JARRAUD et al (94); LINA et al (81).  

 
 



105 

 

 
 

 

APÊNDICE 2 - DENDROGRAMA COM TODOS OS DADOS 

 
 * = Presença de resistência heterogênea, ST = tipo de sequência, DAP = Daptomicina, LDZ = linezolida, QDA = quinupristina-dalfopristina,  TDZ = tedizolida, TEI = 

teicoplanina, TET = tetraciclina, TIG = tigeciclina, VAN = vancomicina.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 1- continuação 
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ANEXO 1- continuação  
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ANEXO 1- continuação  
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ANEXO 2 – Dados dos isolados que vieram do hospital 
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d
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a
 

V
a

n
co
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ic

in
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SCMSC04 26/07/2011 Pta. Cateter R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC05 30/07/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC06 05/08/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC07 07/08/2011 Pta. Intracath R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC08 07/08/2011 Sangue nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

SCMSC09 10/08/2011 Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC10 13/08/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC11 15/08/2011 Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC12 17/08/2011 Pta. Intracath R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC13 17/08/2011 Pta. Intracath R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC14 19/08/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC15 17/08/2011 Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC16 19/08/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC17 02/09/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC18 10/09/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC19 10/09/2011 Pta. Cateter R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC20 17/09/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC21 23/09/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC22 26/09/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC23 02/10/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

Em negrito, isolados que foram caracterizados e em cinza, excluídos. R = Resistente; S= Sensível; nd= não determinado.                                             continua 
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SCMSC24 AH 04/10/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC25 Z 09/10/2011 Pta. Cateter R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC26 Z 09/10/2011 Hemoc/Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC27 L 14/10/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC28 D 08/10/2011 Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC29 AE 21/10/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC30 J 21/10/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC31 N 31/10/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC32 S 17/11/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC34 U 25/11/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC35 AA 01/12/2011 Sec. Traqueal nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Nd 

SCMSC36 F 30/11/2011 Hemoc/Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC37 F 01/12/2011 Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC39 R 18/12/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC40 S 22/12/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC42 V 29/12/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC43 AB 29/12/2011 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC44 O 02/01/2012 Hemoc/Sangue R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC46 O 02/01/2012 Pta. Cateter R R R R R R R R S S S S S S S S S S S 

SCMSC47 AB 05/01/2012 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC48 V 05/01/2012 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

SCMSC49 E 05/01/2012 Sec. Traqueal R R R R R R R R R R R S R R R R R R S 

Em negrito, isolados que foram caracterizados e em cinza, excluídos. R = Resistente; S= Sensível; nd= não determinado. Fonte: Elaborado pela autora. 
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