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RESUMO 

Os Estafilococos Coagulase Negativos (ECN) são microrganismos pertencentes à 

microbiota normal da pele e de mucosas dos seres humanos e de animais. As 

infecções causadas por estes microrganismos constituem um grave problema no que 

diz respeito à antibioticoterapia, em virtude do número elevado de cepas 

multirresistentes descritas. O objetivo deste trabalho foi pesquisar resistência à 

linezolida em estafilococos coagulase negativos resistentes à meticilina isolados de 

hospitais da cidade do Natal. Os isolados bacterianos foram coletados a partir de 

demanda espontânea em Hospitais Públicos e Privados. A identificação das espécies 

de estafilococos foi realizada através de testes bioquímicos convencionais. Algumas 

amostras tiveram sua identificação confirmada pelos sistemas VITEK 2® e VITEK - 

MS®. O perfil de resistência aos antimicrobianos foi avaliado através da técnica de 

disco-difusão (CLSI 2013). A Concentração Inibitória Mínima para vancomicina e 

linezolida foi determinada através do uso de E-test e a presença dos genes mecA e 

cfr foi confirmada pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase. Algumas 

amostras tiveram a região V da subunidade 23S do gene do rRNA sequenciadas e 

analisadas. Posteriormente, as mesmas foram submetidas a técnica do PFGE para 

determinação do seu pulsotipo. Dos 43 estafilococos coagulase negativos resistentes 

à oxacilina incluídos neste estudo, 33 (77%) foram identificados como S. epidermidis, 

6 (14%) como S. haemolyticus, 3 (7%) como S. homins e 1 (2%) como S. capitis. Os 

isolados de hemocultura representaram 86% (37) e os de ponta de cateter 14% (6). 

As amostras apresentaram um perfil de multirresistência, uma vez que 42 dos 43 

isolados apresentaram resistência à 4 ou mais classes de antibióticos. Todas 

apresentaram o gene mecA. Nenhuma amostra apresentou resistência à vancomicina. 

Três cepas de S. hominis e duas de S. epidermidis, apresentaram resistência à 

linezolida com CIM variando entre 16 e 64 µL/mL. Quando investigadas, apresentaram 

duas mutações pontuais (C2190T e G2603T) na região V do gene para rRNA 23S. 

Nenhuma destas apresentou o gene cfr. O PFGE dos S. hominis revelou a presença 

de um único pulsotipo em 3 hospitais, sugerindo uma disseminação clonal, enquanto 

não foi encontrado semelhança genética entre os S. epidermidis. Estes achados 

destacam a importância da vigilância continuada em relação a resistência a linezolida 

no gênero Staphylococcus.  

Palavras-Chave: Estafilococos Coagulase Negativo; resistência à linezolida; 

mutações C2190T e G2603T no gene do rRNA; PFGE. 



 
 

 
ABSTRACT 

Coagulase Negative Staphylococci (CoNS) belong to the normal microbiota of the skin 

and mucous membranes of humans and animals. The most of the infections caused 

by CoNS are a serious problem, since an elevated number of multi-drug resistant 

strains. The objective of this study was to investigate resistance to linezolid in 

methicillin-resistant coagulase negative staphylococci isolates from hospitals in the city 

of Natal. Bacterial samples were collected from spontaneous demand from Public and 

Private Hospitals of the city of Natal-RN. The identification staphylococci of the species 

were conducted by conventional biochemical. Some Samples had the identification to 

the species level confirmed by automated methodologies VITEK 2® and VITEK MS®. 

The resistance profile was evaluated with use of the disk diffusion technique (CLSI, 

2013). The MIC to vancomycin and linezolid were determined by using E-test method. 

The antimicrobial resistance profile was evaluated by disk diffusion technique (CLSI 

2013). The Minimum Inhibitory Concentration linezolid and vancomycin were 

determined by using E-test and the presence of the mecA gene and cfr was confirmed 

by the technique of Polymerase Chain Reaction. Some samples had the V region of 

the subunit 23S rRNA gene sequenced and subjected to PFGE technique for 

determining its pulsotype. Of the 43 coagulase negative staphylococci resistant to 

methicillin included in this study, 33 (77%) were identified as S. epidermidis, 6 (14%) 

as S. haemolyticus, 3 (7%) as S. homins and 1 (2%) as S. capitis. The catheter tip 

isolates accounted for 14% (6) and the blood culture 86% (37). Samples showed an 

alarming resistance profile, since 98% of the isolates were resistant to four or more 

class drugs. All were positive for mecA gene. No samples were resistant to 

vancomycin. Three S. hominis and two S. epidermidis exhibited linezolid resistance 

with MIC ranging from 6 to 64 µL/mL. None of the samples had the cfr gene. When 

investigated, they showed two point mutations each (C2190T and G2603T) in the V 

region of the 23s rRNA gene. None of them was the cfr gene. The S.hominis of PFGE 

showed the presence of a single pulsotype in three hospitals, suggesting a clonal 

spread, while it was not found genetic similarity among S. epidermidis. These findings 

highlight the importance of continued vigilance of linezolid resistance in the genus 

Staphylococcus. 

Key Words: Coagulase-negative staphylococci; linezolid resistance; rRNA gene 

C2190T and G2603T mutations; PFGE. 



 
 

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS 

 

Figura 1 - Produto da amplificação do gene mecA em gel de 

eletroforese................................................................................................................37 

Figura 2 - Alinhamento múltiplo da sequência selvagem da região V do gene do 

RNAr23S....................................................................................................................38 

Figura 3 - PFGE dos S. epidermidis após macrorestrição com enzima SmaI e. dos S. 

hominis após macrorestrição com enzima 

XhoI............................................................................................................................40 

Gráfico 1 - Percentual das espécies de Estafilococos Coagulase Negativos avaliados 

neste estudo..............................................................................................................35 

Gráfico 2 - Perfil de resistência das espécies de estafilococos coagulase negativos 

avaliados neste estudo...............................................................................................36 

Tabela 1 - Identificação, material clinico, mecanismo de resistência a linezolida, gene 

mecA, antibiograma e CIM para linezolida e Vancomicina de ECN resistentes à 

linezolida.....................................................................................................................39 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

ATCC 
Coleção Americana de Culturas de Amostras Padrão, do inglês - 

American Type Culture Collection. 

Cfr - 
Resistência ao cloranfenicol e florfenicol, do inglês - 

chloranphenicol-florfenicol resistance  

CIM - Concentração Inibitória Mínima  

DNase - 
Enzima que catalisa a clivagem hidrolítica de ligações fosfodiéster 

na estrutura do DNA. 

ECN -  Estafilococos Coagulase Negativo 

mecA - Gene codificador da proteína PBP2a ou PBP2’ 

MRSA - Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

PBP - Proteína Ligadora de Penicilina, do inglês - Protein Binding Penicillin 

PBP2a - 
(Penicillin-BindingProtein) Proteína ligadora da penicilina 

modificada 

PCR 
Reação em cadeia da Polimerase, do inglês – Polimerase Chain 

Reaction 

PFGE - 
Gel de Eletroforese de Campo Pulsado, do inglês - Pulsed-Field Gel 

Eletrophoresis  

PYR - pyrrolidonil arilamidase 

SCCmec - 
Cassete Cromossômico Estafilocócico mec, do inglês -  

Staphylococcal Cassette Chromosome 

SmaI Enzima de restrição de Serratia marcescens  

UTI - Unidade de Terapia Intensiva 

vanA - Gene que confere resistência à vancomicina 

VP  Voges-Proskauer 

VRE - Enterococcus spp resistentes à vancomicina 

VRSA - Staphylococcus aureus resistente à vancomicina 

Xhol Enzima de restrição de Xanthomonas holcicola 

  



 
 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO. .................................................................................................. 15 

 REFERENCIAL TEÓRICO: ................................................................................ 17 

2.1 Staphylococcus sp. ..................................................................................... 17 

2.2 Resistência aos antimicrobianos. ................................................................ 19 

2.3 Antibióticos da classe oxazolididonas ......................................................... 21 

 OBJETIVOS ....................................................................................................... 25 

3.1 Objetivo Geral ............................................................................................. 25 

3.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 25 

 ÉTICA EM PESQUISA ....................................................................................... 26 

 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 26 

5.1 Período de estudo e obtenção das amostras bacterianas .......................... 26 

5.2 Identificação do gênero Staphylococcus ..................................................... 26 

6.1 Identificação das espécies de Estafilococos Coagulase Negativos ............ 27 

 Resistência a novobiocina ..................................................................... 28 

 Produção da enzima urease .................................................................. 28 

 Descarboxilação da Ornitina .................................................................. 28 

 Crescimento em anaerobiose ................................................................ 29 

 Produção de ácidos a partir da utilização de açúcares .......................... 29 

 DNase .................................................................................................... 29 

 Teste da hidrólise de L-pirrolidonil-β-naftilamida (PYR)......................... 30 

 Produção de acetoína ............................................................................ 30 

6.2 Identificação dos Staphylococcus por métodos automatizados: ................. 30 

7.1 Testes de Sensibilidade aos antimicrobianos ............................................. 31 

7.2 Detecção dos principais mecanismos de resistência. ................................. 31 

 Extração do material genético. .............................................................. 31 

 Detecção do mecanismo de resistência à linezolida. ............................ 32 



 
 

7.3 Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) ........................................ 33 

 Emblocamento das células. ................................................................... 33 

 Lise das células. .................................................................................... 33 

 Restrição Enzimática. ............................................................................ 34 

 Eletroforese de campo pulsado ............................................................. 34 

 Analise dos perfis de PFGE ................................................................... 34 

 RESULTADOS ................................................................................................... 35 

8.1 Caracterização das amostras. .................................................................... 35 

8.2 Identificação das Espécies de Estafilococos Coagulase Negativos. ........... 35 

8.3 Testes de Susceptibilidade aos antimicrobianos ........................................ 36 

8.4 Confirmação do mecanismo de resistência à oxacilina ............................... 37 

8.5 Determinação do mecanismo de resistência à linezolida. ........................... 38 

8.6 Perfil de PFGE ............................................................................................ 40 

 DISCUSSÃO ...................................................................................................... 41 

 CONCLUSÕES .................................................................................................. 45 

 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 46 

 APÊNDICES E ANEXOS: .................................................................................. 55 

 

 

 

 

 



15 
 

 INTRODUÇÃO. 

Os estafilococos são importantes bactérias patogênicas, associadas a uma 

variedade de infecções, entre elas bacteremias, endocardites, e infecções de tecidos 

moles. Alguns representantes do gênero Staphylococcus possuem maior relevância, 

quando se trata de infecções em humanos. O Staphylococcus aureus, a espécie mais 

virulenta do gênero, e os estafilococos coagulase negativos, com importantes 

espécies oportunistas como os Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

haemolyticus, Staphylococcus hominis e Staphylococcus capitis. Outras espécies se 

apresentam como patógenos eventuais como o Staphylococcus cohnii, 

Staphylococcus simulans, entre outros (OTTO, 2009). 

Os primeiros relatos de infecções causadas por estafilococos coagulase negativo 

(ECN) surgiram na década de 1950, em casos de em endocardites e septicemias, 

entretanto só foram reconhecidos como importantes patógenos 20 anos depois, na 

década de 1970, em estudos de maior amplitude que apontaram estes patógenos 

como causadores de bacteremias, endocardites de válvula nativa e prostética, 

osteomielite, artrite, infecções relacionadas à de próteses, hemodiálise, marca-

passos, enxertos vasculares, cateteres intravasculares e outros (ROGERS; FEY; 

RUPP, 2009). 

Um dos principais problemas relacionados a infecções estafilocócicas é o difícil 

tratamento, já que as diversas espécies deste gênero bacteriano apresentam variados 

níveis de resistência aos mais diversos antibióticos, aumentando consideravelmente 

os custos relacionados aos cuidados hospitalares (NUNES et al., 2006). No Brasil, a 

prevalência dos estafilococos resistentes à meticilina pode variar expressivamente, 

entretanto, é especialmente elevada em alguns setores críticos do cuidado à saúde 

como as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), especialmente as neonatais (GALES et 

al., 2009; ROSSI, 2011; JONES et al., 2013).  

Com a emergência de cepas multirresistentes iniciou-se o uso de novos fármacos 

antimicrobianos, entre eles a linezolida. Entretanto apenas um ano após a sua 

introdução no tratamento de infecções estafilocócicas foram relatadas cepas com 

resistência a esta droga (TSIODRAS et al., 2001). Devido ao aumento das infecções 

complicadas por estafilococos multirresistentes, que necessitam do uso de antibióticos 

de última escolha para o tratamento, se torna importante avaliar a presença de cepas 
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com resistência à estas drogas, bem como determinar os mecanismos de resistência 

envolvidos(ALIBAYOV et al., 2014).  
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 REFERENCIAL TEÓRICO: 

2.1 Staphylococcus sp. 

O gênero Staphylococcus compreende um grupo de bactérias que possuem 

características morfotintoriais de cocos Gram positivos que se organizam aos pares, 

tétrades ou agrupados em formas que se assemelham a cachos de uvas. Além disso, 

possuem a enzima catalase, habilidade de crescimento em altas concentrações de 

cloreto de sódio, são anaeróbios facultativos e são susceptíveis à lisostafina 

(CHRISTOF, 2010).  

Algumas espécies desse gênero, como o S aureus, a espécie mais virulenta, e 

o S. epidermidis, possuem maior relevância. Segundo o programa de vigilância 

SENTRY, ambas são responsáveis pelo maior número de infecções hospitalares e 

comunitárias entre todas as bactérias nos países participantes do programa (América 

Latina, Estado Unidos, Canadá, Europa e oeste do Pacífico). (DIEKEMA et al., 2001; 

MACKENZIE et al., 2007; WIDERSTROM et al., 2012). 

Os Estafilococos Coagulase Negativos (ECN) são diferenciados da espécie S. 

aureus pela incapacidade desse grupo de produzir a enzima coagulase. São bactérias 

que, comumente, constituem a microbiota normal da pele e mucosas de humanos e 

outros animais. Geralmente são considerados não patogênicos, porém, causam 

infecções oportunistas em indivíduos que apresentam lesões ou fazem uso de 

dispositivos médicos invasivos(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009). Os 

agravos mais comuns são bacteremias, endocardites, infecções associadas a 

dispositivos cardíacos, entre outras (DIEKEMA et al., 2001; ROGERS; FEY; RUPP, 

2009). Recentemente estes microrganismos foram identificados como importantes 

reservatórios de genes de resistência que podem ser transferidos horizontalmente, 

seja através de conjugação, transdução ou transformação para outras espécies mais 

virulentas de estafilococos como o S. aureus (BOUCHAMI et al., 2011b). 

Entre as diversas espécies de estafilococos coagulase negativos que podem 

causar doenças em humanos, podemos destacar os S. epidermidis, S. haemolyticus, 

S. hominis, S. capitis entre outros. Anteriormente considerados colonizadores 

inofensivos da pele e mucosa de humanos, agora são vistos como importantes 

patógenos oportunistas (OTTO, 2009; GARZA-GONZALEZ et al., 2010). 

A espécie S. epidermidis é um colonizador da pele de humanos, seu papel como 

causador de infecções durante muitos anos foi ignorado, sendo considerado apenas 
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um contaminante das culturas, entretanto, sua importância médica foi revista, 

classificando-o como um importante patógeno (OTTO, 2009). O S. epidermidis 

representa a causa mais comum de infecções envolvendo qualquer tipo de dispositivo 

médico invasivo, tais como cateteres venosos centrais ou periféricos (ROGERS; FEY; 

RUPP, 2009). Isto devido a sua notável habilidade de produzir diversos fatores de 

virulência como a produção de lipases (SIMONS et al., 1998), biofilme, que facilita a 

adesão deste patógeno a estes dispositivos, e sua capacidade de resistir aos mais 

diversos antibióticos, tais como betalactâmicos, sulfonamidas e macrolideos. Além 

disso cerca de 80% dos S. epidermidis de origem hospitalar  são resistentes à 

oxacilina e, em sua maioria, são também resistentes à outros antibióticos (VUONG; 

OTTO, 2002). 

S. haemolyticus também é um colonizador da pele de humanos e de primatas 

não-humanos, causando bacteremias primárias e hospitalares, infecções de feridas e 

tecidos moles bem como infecções hospitalares neonatais e pediátricas, e assim como 

o S. epidermidis, produz uma lipase extracelular que pode atuar na virulência deste 

patógeno (OH et al., 1999). Nas últimas décadas os isolados apresentam um elevado 

grau de resistência a diversos antibióticos, incluindo a vancomicina (KRCMERY; 

TRUPL; SPANIK, 1997). Esses fatores contribuem para o destaque que estes 

microrganismos recebem como potencial patógeno. 

S. hominis geralmente coloniza partes secas da pele e, assim como o S. 

epidermidis, teve sua patogenicidade subestimada por muitos anos. O S. hominis 

também é implicado como um importante patógeno nosocomial causando surtos em 

UTIs neonatais e os mais diversos tipos de infecções como bacteremias e endocardite 

(D'AZEVEDO et al., 2008; ROGERS; FEY; RUPP, 2009). Recentemente vem 

emergindo como um importante patógeno devido à redução da sensibilidade de 

algumas cepas frente a diversos antibióticos, entre eles os glicopeptídeos 

(SORLOZANO et al., 2010). 

S. capitis é encontrado ao redor de glândulas sebáceas no couro cabeludo e na 

testa, onde é um componente da microbiota normal. Entretanto existem relatos 

implicando este microrganismo como causador de endocardite de valvas nativas e 

próteses valvares, endocardite associada à endoscopia superior e implante de marca-

passo (SANDOE et al., 1999). Cepas de  S. capitis resistentes à oxacilina também 

foram relacionados à casos de sepse em lactentes e também foram implicados em 
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surtos em unidades de terapia neonatal, apresentando heterorresistência à 

vancomicina (VAN DER ZWET et al., 2002). 

Um grave problema relacionado às infecções estafilocócicas é o tratamento, já 

que as opções terapêuticas têm se tornado cada vez mais escassas devido ao 

aumento da ocorrência de cepas de estafilococos multirresistentes aos 

antimicrobianos, como é o caso dos estafilococos coagulase negativos resistentes à 

meticilina e heteroresistentes à vancomicina. A heteroresistência a um antibiótico 

acontece quando parte da população bacteriana da mesma cepa testada apresenta 

resistência ao antibiótico enquanto outra parte da população se mantém sensível, este 

fenômeno é de difícil detecção dificultando a antibioticoterapia e causa de falha 

terapêutica (NUNES et al., 2006). 

2.2 Resistência aos antimicrobianos. 

A emergência de bactérias cada vez mais resistentes aos antimicrobianos é 

atualmente um problema de saúde pública e, os estafilococos se destacam dentro 

dessa problemática uma vez que os mesmos possuem uma grande habilidade em 

desenvolver mecanismos de resistência aos novos antimicrobianos, seja através de 

mutações ou aquisições horizontais. O uso não racional de antimicrobianos seleciona 

as cepas resistentes e as mesmas se estabelecem tanto no ambiente hospitalar 

quanto na comunidade (LINCOPAN et al., 2009). 

As aquisições horizontais que podem ocorrer por transdução, transformação ou 

conjugação permitem que estes microrganismos adquiram ilhas de resistência, 

transposons, plasmídeos e bacteriófagos que, geralmente, se integram ao genoma da 

bactéria separadamente dos genes essenciais, desta forma, estes genes 

permanecem intactos apesar da aquisição de novos genes, que quando adicionados 

ao genoma trazem novidades que podem ser úteis quando em presença de uma 

pressão seletiva, seja ela um antibiótico ou até mesmo a presença de metais pesados 

no ambiente. Estima-se que até 15% do genoma dos S. aureus seja composto por 

estes elementos genéticos móveis (ALIBAYOV et al., 2014). 

O tratamento das infecções estafilocócicas é um grande problema para a clínica 

médica, já que as opções de tratamento têm diminuído consideravelmente. Na década 

de 40, a penicilina G era considerada a droga de escolha para o tratamento das 

infecções causadas por este microrganismo (FENG, Y. et al., 2008), no entanto, um 

ano após o seu uso foram relatadas as primeiras cepas resistentes a esta droga e, 
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atualmente cerca de 90% dos estafilococos são resistentes a penicilina (SAKOULAS; 

MOELLERING, 2008).  

A alternativa para o tratamento de infecções causadas por estafilococos 

resistentes à penicilina surgiu em 1960, com o uso de penicilinas resistentes à 

penicilinases como, por exemplo, a meticilina e a oxacilina (FENG, Y. et al., 2008) e, 

até hoje, esta última é a droga de escolha para o tratamento de infecções 

estafilocócicas complicadas (GUZMAN-BLANCO et al., 2009). 

O mecanismo de ação da oxacilina se dá pela ligação da droga à Proteína 

Ligadora de Penicilina (PBP), presente na parede celular bacteriana, de maneira que 

essa ligação inibe a formação da cadeia de peptídeoglicano assim como, ativa 

autolisinas bacterianas que irão degradar o restante da parede (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 

A resistência à oxacilina em Staphylococcus spp. é determinada pela presença 

do gene mecA, que codifica a produção de uma proteína ligadora de penicilina 

modificada (PBP2a ou PBP2’) com baixa afinidade pelos -lactâmicos (BERGER-

BACHI; ROHRER, 2002). O gene mecA está localizado em um elemento genético 

móvel denominado de cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec - do inglês 

Staphylococcal Cassette Chromosome), adquirido provavelmente através de 

transdução (PEACOCK; PATERSON, 2015). Além do gene mecA, esse elemento 

carreia genes regulatórios, genes que codificam recombinases e genes de resistência 

a outras classes de antimicrobianos (AIRES DE; H., 2004), os quais variam na 

quantidade, tamanho e características de acordo com o tipo de  elemento genético 

que os carreiam. Até o momento foram encontrados onze tipos de SCCmec (IWGSCC, 

2009; GARCIA-ALVAREZ et al., 2011; SHORE et al., 2011). Os tipos menores (I, IV, 

V, VI e VII) determinam resistência somente aos antibióticos β-lactâmicos, enquanto 

os tipos II e III determinam multirresistência devido a presença de elementos genéticos 

adicionais integrados ao SCCmec como o transposon Tn554, que confere resistência 

a macrolídeos, clindamicina e streptogramina B, e o plasmídeo pT181, que confere 

resistência a tetraciclinas (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008). 

S. epidermidis pode possuir uma grande diversidade de tipos de SCCmec, 

desde os menores (I, IV, IVa, IVb, IVc, IVd, e V) até os maiores (IIa, IIb, III) enquanto 

o S. hominis apresenta mais comumente o tipo III ou outros tipos de SCCmec ainda 

não tipados.(GARZA-GONZALEZ et al., 2010). 
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Recentemente as cepas de S. aureus Resistentes à Meticilina (MRSA) vem 

apresentando um perfil de multirresistência, incluindo resistência à macrolídeos, 

lincosaminas, tetraciclinas devido a aquisição do SCCmec (FENG, Y. et al., 2008). 

Fato que resultou no aumento do uso de glicopeptídeos, como a vancomicina, como 

fármaco alternativo para o tratamento de infecções por este microrganismo, 

acarretando o surgimento de amostras com resistência intermediária 

(DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008) e logo depois, amostras plenamente 

resistentes à vancomicina, que albergam o gene vanA proveniente de Enterococcus 

sp.(CDC, 2002; CHANG et al., 2003; CDC, 2004). Devido a emergência de MRSA 

resistentes à vancomicina (VRSA), houve a necessidade do uso de outros 

antimicrobianos, tais como as oxazolididonas (LIVERMORE, 2003). Este aumento no 

uso de drogas de última escolha, aumenta a pressão seletiva sobre os 

microrganismos residentes na pele, como os ECN, selecionando clones resistentes, 

que se tornam potenciais causadores de infecções oportunistas (DE LASTOURS; 

FANTIN, 2015) 

2.3 Antibióticos da classe oxazolididonas 

As oxazolididonas pertencem a uma nova classe de fármacos antimicrobianos, 

da qual o único representante até agora é a linezolida, disponível e comercializado no 

Brasil desde abril de 2005 com o nome de Zyvox® pelo laboratório PfizerLtda. 

(OLIVEIRA, C. L. C. G. D., 2009). A linezolida é, principalmente, utilizada no 

tratamento de infecções de pele, tecidos moles, osteomielite e pneumonia por 

microrganismos Gram positivos multirresistentes, tais como os S. aureus, ECN 

resistentes à meticilina e Enterococcus spp. resistentes à vancomicina-(VRE) 

(DIEKEMA; JONES, 2001; GU et al., 2013). 

O mecanismo de ação da linezolida se dá pela ligação do fármaco por meio de 

pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas ao sítio A do RNA ribossômico. Essa 

ligação impede que o RNA transportador se ligue a esse sítio e portanto, não ocorra 

os passos necessários para a síntese proteica (IPPOLITO et al., 2008). 

Existem três principais mecanismos de resistência à linezolida relatados, os 

quais são: mutações pontuais no domínio V da subunidade 23S do RNA ribossômico, 

aquisição da metiltransferase codificada pelo gene cfr e mutações nos genes rplC, 

rplD e rplV os quais codificam as proteínas ribossomais L3, L4 e L22 (LONG; VESTER, 

2012). 
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Diversas mutações no domínio V do RNA ribossômico podem acarretar em 

alterações estruturais da subunidade, impedindo dessa forma que ocorra a interação 

entre a droga e o seu sítio alvo sendo a mutação mais comumente encontrada é a 

G2576T (TSIODRAS et al., 2001; POTOSKI et al., 2006; LINCOPAN et al., 2009; DE 

ALMEIDA et al., 2012b), seguido por C2534U (ZHU et al., 2007) e U2504A 

(LIAKOPOULOS et al., 2009). Entretanto, mutações menos frequentes, como C2190T 

e G2603T, também tem emergido como importantes mecanismos de resistência 

(SORLOZANO et al., 2010). 

O gene cfr, geralmente, é plasmidial e codifica uma metiltransferase que 

promove a metilação do RNA ribossômico na posição A2503, a qual interfere na 

ligação de outras drogas além da linezolida. Originalmente este gene foi associado à 

resistência à cloranfenicol embora, haja relatos de resistência à lincosamidas e 

estreptograminas associadas à presença deste gene (KEHRENBERG; SCHWARZ, 

2006; LONG et al., 2006; KEHRENBERG; AARESTRUP; SCHWARZ, 2007). O gene 

cfr foi primeiramente descrito em uma cepa de Staphylococcus sciuri (SCHWARZ; 

WERCKENTHIN; KEHRENBERG, 2000) e, geralmente, estava associado à  cepas de 

Staphylococcus sp. provenientes de animais, até ser encontrado em um MRSA de 

origem clínica (TOH et al., 2007), logo depois houve um aumento no número de relatos 

de amostras clinicas portadoras do gene cfr (MENDES et al., 2008; FARRELL et al., 

2009; MENDES et al., 2010; MORALES et al., 2010; FESSLER et al., 2013).  

Após a descoberta de cepas resistentes à linezolida com o gene selvagem rRNA 

23S e cfr negativas, foi necessário buscar outros componentes estruturais que 

influenciassem a ligação da droga ao ribossomo. O mecanismo de resistência 

adicional identificado foram mutações encontradas nos genes rplC, rplD e rplV, 

responsáveis por codificar as proteínas L3, L4 e L22, respectivamente. Esse 

mecanismo foi inicialmente observado em estreptococos com sensibilidade reduzida 

à linezolida (FENG, J. et al., 2009) e mais recentemente foi relatado em 

Staphylococcus sp.(LONG; VESTER, 2012). L3, L4 e L22 são proteínas estruturais 

acessórias que interagem especificamente com o sítio de ligação da droga e, 

mutações nesses genes podem induzir a resistência, uma vez que alteram a estrutura 

do rRNA 23S (GREGORY; DAHLBERG, 1999). 

A resistência à linezolida em uma amostra clínica de estafilococos foi 

primeiramente relatada em três isolados de MRSA recuperados do fluido peritoneal 

de um homem de 85 anos de idade, em que todos os isolados apresentaram mutação 
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G2576T no domino V do gene rRNA 23S (TSIODRAS et al., 2001). No Brasil, o 

primeiro relato de resistência a esta droga em S. aureus foi feito em um isolado de 

uma cultura de escarro de uma paciente com fibrose cística que sofria de sucessivas 

infecções pulmonares causadas por MRSA. A cepa também apresentava a mutação 

G2576T (GALES et al., 2006). 

A resistência a linezolida em ECN está comumente associada à surtos clonais 

em UTI, ou seja, o mesmo clone de um microrganismo se estabelece e causa diversas 

infecções no mesmo ambiente. (POTOSKI et al., 2006; BIEDENBACH et al., 2010; 

MULANOVICH et al., 2010). O primeiro relato de S. epidermidis resistente à linezolida 

no Brasil ocorreu em 2007. O fenômeno foi descrito em duas cepas que apresentaram 

a mutação G2576T na região V do gene para o rRNA (JONES et al., 2007) Dois anos 

depois uma cepa de S.epidermidis obtida da ponta do cateter de uma paciente de UTI  

de um hospital na cidade de  São Paulo foi descrita, porém  apresentando a mutação 

G2603T (LINCOPAN et al., 2009). Mais recentemente, também na cidade de São 

Paulo, uma cepa foi identificada com a mutação G2576T (DE ALMEIDA et al., 2012b). 

Os relatos de resistência à linezolida em S. hominis são bem mais escassos. Em 

2010, na Espanha, foi relatada a presença de 10 isolados, relacionados entre si pelo 

perfil de bandas do Pulsed-Field Gel Eletrophoresis (PFGE) que possuíam em seu 

gene do RNAr as mutações pontuais C2190T, G2603T e G3474T (SORLOZANO et 

al., 2010). Em 2011, também na Espanha o fenômeno foi novamente descrito, neste 

estudo 14 cepas relacionadas a um surto, foram descritas apresentando a mutação 

G2576T no domínio V do gene do rRNA 23S. Entretanto, três deles não haviam 

recebido tratamento com linezolida (RUIZ DE GOPEGUI et al., 2011). 

No Brasil, existem três relatos de isolados de S. hominis resistentes à linezolida. 

O primeiro em 2011 na cidade do Rio de Janeiro, no qual os 3 isolados descritos 

apresentaram Concentração Inibitória Mínima (CIM) variando entre 16 e 64µg/mL, 

Porém, o mecanismo de resistência não foi elucidado (TEODORO et al., 2011). Há 

um relato de S. hominis resistentes à linezolida associados à mutação no gene da 

proteína L3, e a mutação G2576T na região 23S do gene do rRNA (DE ALMEIDA et 

al., 2013). E ainda, mais recentemente, devido às mutações G2603T e C2190T 

(CHAMON et al., 2014).  

Devido ao elevado número de isolamento de estafilococos coagulase negativos 

causando bacteremias e infecções de ponta de cateter bem como, o aumento no 

número de isolados destes microrganismos apresentando multirresistência aos 
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antimicrobianos, é importante pesquisas que verifiquem a ocorrência de resistência, 

especialmente a novas drogas como os da classe das oxazolididonas e, ainda 

esclarecer o mecanismo de resistência envolvido, dessa forma será possível melhorar 

a compressão acerca do tratamento de infecções complicadas causadas por estes 

microrganismos.  
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  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

- Pesquisar resistência à linezolida em Estafilococos Coagulase Negativos resistentes 

à meticilina provenientes de hospitais da cidade do Natal-RN 

3.2 Objetivos Específicos 

- Identificar as espécies de estafilococos coagulase negativos provenientes de 

pacientes internados em hospitais da cidade do Natal-RN; 

- Caracterizar fenotipicamente os isolados quanto à resistência aos antimicrobianos; 

- Determinar os principais mecanismos de resistência detectados nos isolados; 

- Verificar a presença de clones resistentes predominantes. 
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 ÉTICA EM PESQUISA 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e Aprovado sob CAAE: 0045.0.294.000-11. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Período de estudo e obtenção das amostras bacterianas  

Este estudo foi realizado com isolados bacterianos obtidos no período de março 

a dezembro de 2012. As bactérias utilizadas neste estudo foram coletadas de 

Hospitais Públicos e Privados da cidade do Natal-RN. Inicialmente foi feita uma 

parceria com alguns hospitais e a obtenção dos isolados bacterianos ocorreu à 

medida que esses microrganismos eram identificados nos hospitais parceiros dessa 

pesquisa. Os isolados identificados como Estafilococos Coagulase Negativos foram 

armazenados em meio de cultivo ágar nutriente e então encaminhados ao Laboratório 

de Bacteriologia Médica (LaBMed) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

para realização dos testes laboratoriais.  

5.2 Identificação do gênero Staphylococcus 

Todas as amostras incluídas nesse estudo foram submetidas a testes fenotípicos 

convencionais para confirmação do gênero Staphylococcus conforme descrito por 

KONEMAN (2008). As amostras que apresentaram características morfotintoriais de 

cocos Gram positivos, prova da catalase positiva, e prova da coagulase livre negativa 

foram incluídas neste estudo, sendo posteriormente identificadas a nível de espécie. 
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6.1 Identificação das espécies de Estafilococos Coagulase Negativos 

A identificação a nível de espécie dos estafilococos coagulase negativos a nível 

de espécie foi realizada através de testes bioquímicos: resistência a novobiocina, 

produção de urease, descarboxilação da ornitina, crescimento em anaerobiose, 

produção de ácidos a partir de carboidratos, prova da enzima DNase, pyrolidonyl 

aminopeptidase (PYR) e produção de acetoína, conforme descrito, na tabela, abaixo 

por KLOOS; BANNERMAN (1999), com modificações. 
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  Resistência a novobiocina 

Colônias bacterianas foram inoculadas em solução salina estéril a 0,85% de 

NaCl para obtenção de turvação semelhante a 0,5 da escala de Macfarland. A 

suspensão foi semeada na superfície da placa contendo o meio de cultivo Agar 

Müeller Hinton (Difco Laboratories, EUA) com um swab estéril e, colocado no centro 

da placa, o disco de 5μg de novobiocina (DME-SP). A placa foi incubada em aerobiose 

a 37ºC entre 18-24h. Amostras com o halo de inibição ≤ 16mm foram consideradas 

resistentes. As amostras S. saprophyticus ATCC 15305 e S. epidermidis ATCC 12228 

foram utilizadas como controle resistente e sensível, respectivamente. (KONEMAN 

2008). 

 Produção da enzima urease 

A enzima urease degrada uréia e libera amônia com conseqüente alteração de pH. 

Assim, em tubos contendo 2ml do meio de cultivo Urea Broth (BD- Diagnostic 

Systems, EUA) foram inoculadas algumas colônias da amostra teste e, então 

incubados em aerobiose à 37ºC por 18-24h. A alteração de pH provoca mudança no 

indicador vermelho fenol de um tom alaranjado para rosado. As amostras padrões S. 

epidermidis ATCC 12228 e a cepa S. haemolyticus 70/8 foram utilizadas como 

controle positivo e controle negativo para o teste, respectivamente. 

 Descarboxilação da Ornitina 

Nesse teste, para cada amostra, foram preparados um tubo com 3mL do meio 

de cultivo Ornitina Descarboxilase (HIMEDIA, Índia) e um tubo com meio base sem o 

aminoácido, ambos cobertos por uma camada de 4mm de óleo mineral estéril, que 

tem como objetivo a produção de um ambiente de semi-anaerobiose. Aos dois tubos 

foi inoculada a amostra e, incubados à 37ºC, por um período entre 18-24h. Durante o 

período de incubação, ambos os tubos adquirem uma cor cinza-pálido a amarela com 

a fermentação da glicose. Nos tubos em que houve a descarboxilação da ornitina 

observou-se a produção de putrescina. A formação desta amina aumenta o pH do 

meio, alterando a cor do indicador de amarela para púrpura. Se o organismo não 

produz a enzima ornitina descarboxilase o meio continua ácido, de cor amarelo. As 

cepas E. coli 25922 e S. haemolyticus 70/8 foram usadas como controle positivo e 

negativo para o teste, respectivamente.  



29 
 

 Crescimento em anaerobiose 

Amostras teste com crescimento de 24h em meio de cultivo ágar nutriente 

foram inoculadas na superfície inclinada do meio de cultivo base de Tioglicolato de 

Sódio (HIMEDIA, Índia), em microaerofilia obtida através do uso de jarra de 

anaerobiose, à 37ºC por 24h e avaliadas por até 5 dias. Se houvesse crescimento 

bacteriano no terço inferior da coluna do meio de cultivo, a amostra é considerada 

como positiva para o teste. A cepa S. epidermidis ATCC 12228 foi usada como 

controle positivo para o teste. 

 Produção de ácidos a partir da utilização de açúcares 

A produção de ácidos a partir da utilização de vários carboidratos pode ser 

detectada em condições aeróbias. Assim, as amostras testes foram inoculadas no 

meio de cultivo Purple Broth (Difco Laboratories, EUA) contendo em cada tubo 1% de 

maltose, manose, xilose, trealose e manitol. Esses foram incubados a 37ºC, por 24-

72h. Os testes foram considerados positivos quando houve mudança de coloração de 

púrpura para amarelo, devido à alteração de pH, em consequência da degradação 

dos açúcares adicionados ao meio. A cepa S. epidermidis ATCC 12228 foi usada 

como controle positivo para os testes de maltose e manose. E a cepa S. xylosus ATCC 

25591 foi utilizada como controle positivo dos testes, xilose, trealose, manitol. 

 DNase 

Um inoculo denso foi semeado de maneira pontual na superfície do meio de 

cultivo Agar DNase (BD-Diagnostic Systems, EUA) e incubado a 37°C por 24 horas 

em aerobiose. Após a incubação foram adicionadas gotas do revelador da reação, 

HCl 1N. Nas amostras positivas, observou-se ao redor do crescimento bacteriano um 

halo transparente (DNA despolimerizado) acompanhada de uma região 

esbranquiçada (DNA precipitado). Já nas amostras negativas só é observado a 

presença da região esbranquiçada. A cepa S. aureus ATCC 25923 foi utilizada como 

controle positivo e a cepa S. epidermidis ATCC 12228 como controle negativo para o 

teste.  
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 Teste da hidrólise de L-pirrolidonil-β-naftilamida (PYR) 

A atividade da enzima pirrolidonil arilamidase é verificada através da reação do 

PYR. Com o auxílio de uma pinça previamente flambada, um disco de PYR (Probac 

do Brasil) foi colocado sobre uma lâmina de vidro. O disco foi umedecido com gotas 

de água destilada estéril e, então foi feito um esfregaço de colônias testes sobre o 

disco. Passados 5 minutos, a temperatura ambiente, foi colocada uma gota do PYR 

Reagente sobre o disco. Após o intervalo de um minuto, as amostras positivas 

apresentaram coloração vermelho-cereja no disco e amostras negativas para hidrólise 

do PYR exibiram a coloração amarela. A cepa S. epidermidis ATCC 12228 foi utilizada 

como controle negativo e a cepa S. haemolyticus 70/8 foi utilizada como controle 

positivo. 

 Produção de acetoína 

Inoculou-se algumas colônias a serem testadas em um tubo de meio de cultivo 

líquido VP (Voges-Proskauer) durante 24h a 37ºC. Após o período, foram 

acrescentados 0,6 ml de α-naftol a 5%, seguido de 0,2 ml de KOH a 40%, 

respectivamente. Logo, agitou-se levemente o tubo para expor o meio ao oxigênio 

atmosférico e permanecendo em repouso por 10 a 15 minutos. Em presença de 

oxigênio atmosférico e hidróxido de potássio a 40%, a acetoína é convertida à diacetila 

e o alfa-naftol atua como catalisador para produzir um complexo de cor vermelha. A 

cepa S. aureus ATCC 25923 foi utilizada como controle positivo. 

6.2 Identificação dos Staphylococcus por métodos automatizados: 

Adicionalmente, algumas cepas de estafilococos coagulase negativos tiveram 

identificação confirmada em nível de espécie pelas metodologias automatizadas 

VITEK 2® (bioMérieux, Rio de Janeiro, Brasil) em parceria com o LACEN/RN - 

Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte Dr. Almino Fernandes 

e VITEK MS® (bioMérieux, Rio de Janeiro, Brasil) em Parceria com o Laboratório de 

Biologia Molecular de Bactérias do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Goés 

– UFRJ. 
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7.1 Testes de Sensibilidade aos antimicrobianos 

As amostras foram testadas quanto a sua susceptibilidade aos principais 

antimicrobianos utilizados na terapêutica em infecções estafilocócicas, seguindo os 

critérios do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2013). A 

Susceptibilidade aos antimicrobianos foi testada através da metodologia da difusão 

em ágar. Amostras crescidas em meio TSA (Ágar Triptona de Soja) por 18-24 hrs a 

37º foram diluídas em solução salina a 0,85% e ajustadas para o padrão 0,5 da escala 

nefelométrica de MacFarland que corresponde à aproximadamente 1,5 x 108 células 

por mL e então semeadas por distensão sobre uma placa de ágar Muller-Hinton. Após 

o semeio foram dispostos discos contendo os seguintes antibióticos: penicilina, 

cefoxitina, oxacilina, eritromicina, gentamicina, clindamicina, tetraciclina, 

ciprofloxacina, rifampicina, clorafenicol, sulfametoxazol/trimetoprima, vancomicina e 

linezolida. Para os antimicrobianos linezolida e vancomicina foi determinada a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) através do método E-test (bioMérieux, Rio de 

Janeiro, Brasil).  

7.2 Detecção dos principais mecanismos de resistência.  

 Extração do material genético. 

A extração do DNA genômico completo foi realizado através da metodologia da 

lise térmica (PACHECO et al., 1997), na qual colônias crescidas por 24 horas em meio 

não seletivo TSA são inoculadas em 500 µL de TE (Tris-EDTA) e então submetidas a 

lavagem por centrifugação durante cinco minutos à 70 G, o sobrenadante é 

descartado e substituído por 200µL de água livre de nuclease. As amostras são então 

aquecidas em água fervente durante cinco minutos. Após a etapa de fervura o lisado 

é submetido novamente à centrifugação, então o sobrenadante que contém o DNA 

genômico, é armazenado à -20ºC para uso posterior. 

7.2.1.1 Detecção do gene mecA, determinante da resistência a oxacilina. 

O gene mecA foi detectado através da técnica da PCR utilizando os iniciadores, 

ambos na concentração de 0,5µM, senso 5‘-TCCAGATTACAACTTCACCAGG-3’ e 

anti-senso 5‘-CCACTTCATATCTTGTAACG-3‘ a concentração de nas condições 94ºC 

durante cinco minutos para desnaturação inicial, seguido de 35 ciclos de 30 segundos 

à 94 ºC, 30 segundos à 52ºC, 1 minuto e 30 segundos à 72 ºC, e um passo de 

extensão final à 72 ºC durante 5 minutos conforme o descrito por OLIVEIRA, D. C.; 

DE LENCASTRE (2002). As reações ocorreram em termociclador Biorad (São Paulo 
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– Brasil) T-100 Thermal Cycler utilizando Master Mix (PROMEGA, São Paulo - Brasil) 

contendo 25 unidades/ml de Taq DNA polimerase, 200µM dATP, 200µM dCTP, 

200µM dGTP, 200µM dTTP, 3mM MgCl2. Utilizando como controle positivo a cepa 

BMB 9393 e como controle negativo da reação água livre de nuclease.  Os produtos 

da PCR foram submetidos à eletroforese em 1% de agarose com tampão TBE (Tris-

Ácido-Bórico-EDTA) 0,5x durante 50 minutos a 100V. Após a eletroforese os géis 

foram corados com brometo de etídio a 10µl/mL durante 10 minutos e visualizados em 

transiluminador UV. 

 Detecção do mecanismo de resistência à linezolida. 

7.2.2.1 Marcador molecular para presença do gene cfr. 

A detecção do gene cfr foi realizada através da técnica da PCR utilizados os 

iniciadores, ambos na concentração de 0,5µM, senso 5‘-

TGAATATTAAAGCAGGTTGGGAGTCA-3‘ e anti-senso 5‘-

ACCATATAATTGACCACAAGCAGC-3‘ nas condições 94ºC durante 1 minuto para 

desnaturação inicial, seguido de 35 ciclos de 1 minuto à 94 ºC, 2 minutos à 52ºC, 3 

minutos à 72 ºC, e um passo de extensão final à 72 ºC durante 7 minutos. Conforme 

descrito por KEHRENBERG; SCHWARZ (2006). A extração do material genético, os 

reagentes da PCR e a análise dos amplicons foram realizadas conforme descrito no 

item 8.2.1. 

7.2.2.2 Sequenciamento da região V do gene 23S do rRNA. 

Após extração enzimática do genoma, amostras tiveram a região V do domínio 

23S do gene do RNA ribossômico foi amplificada por PCR utilizando os iniciadores, 

ambos na concentração de 0,5µM, senso 5‘-GCTTTACTGTAGCCTGAATATTGA-3‘ e 

anti-senso 5‘-GACAACTGGTACACCAGAGGTA-3‘ nas condições: 95ºC durante 4 

minutos, seguidos por 30 ciclos a 95ºC durante 30 segundos, 55ºC durante 30 

segundos e 72ºC durante 30 segundos e um período de extensão final de 4 minutos 

a 72ºC, conforme descrito por DE ALMEIDA et al. (2012a), utilizando Master Mix 

(PROMEGA São Paulo - Brasil). Os produtos da reação foram purificados (illustra GFX 

PCR DNA and Gel Band Purification Kit, GE Healthcare, England) e enviados para 

sequenciamento capilar na Universidade de São Paulo. 

As sequencias obtidas foram alinhadas utilizando o programa Jalview (versão 

o2.9.0b2) usando a ferramenta muscleWS, com as sequências correspondentes de 

uma cepa sensível a linezolida (GenBank accession number X68425) utilizando o 

sistema numérico de E. coli, de acordo com o descrito por HONG et al. (2007). 
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7.3 Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) 

 Emblocamento das células. 

As cepas bacterianas foram cultivadas em TSA por 18-24hrs, então foram 

selecionadas de 2 a 4 colônias por amostra que foram inoculadas em 2ml de caldo 

BHI e incubadas overnight a 37º em shaker (150 rotações por minuto). Após o 

crescimento, os tubos foram centrifugados a 100 G durante 15 minutos, o 

sobrenadante foi descartado vertendo-se o tubo, então foi adicionado 1ml de PIV (1M 

NaCl, 10mM Tris, pH 7,6), e homogeneizado em agitador de tubos. Este procedimento 

foi repetido duas vezes. O sedimento então foi ressuspenso em 500µl de PIV e 

homogeneizado, sendo então a densidade ótica (D.O) à 620 nm e ajustada para 0,5. 

Para cada amostra foram misturados 200µL da suspensão bacteriana com 200µL de 

agarose baixo ponto de fusão à 1,5% que foram então estabilizados em banho-maria 

a 41ºC e transferidos com auxílio de uma pipeta para o interior de um molde e 

permaneceu por 10 minutos a 4ºC para solidificação da agarose. Após esta etapa os 

blocos foram cortados com um bisturi formando discos de aproximadamente 10mm 

de espessura. 

 Lise das células.  

Os discos foram então acondicionados em tubos cônicos contendo a solução 

de lise composta por 1ml EC (Tris HCl 0,006M + NaCl 1M + EDTA tetrassódico 0,1M 

+ Desoxicolato 0,2% + N-lauroyl sarcosine sodio 0,5% +10µL mutanolisina (63U/mL) 

+ 2 µL lisozima (1mg/mL) + 5µL Rnase (10mg/ml) + 1,7 µL Brij® (5%) para os S. 

epidermidis e para os S. hominis 1ml de EC + 7,7µL Lisostafina (10mg/mL) + 5µL 

Rnase (10mg/ml) + 25µL lisozima (20mg/ml) e então incubados a 37ºC por 5 horas. 

Após a incubação a solução de lise foi removida e então adicionado 1mL de ESP 

composto por ES (EDTA tetrassódico 0,5M + N-lauroyl sarcosine sodio 1%) + 

Proteinase K (1mg/ml) e incubados a 51ºC overnight. Os discos foram então lavados 

com 13 mL de T.E (Tris HCl 0,01M + EDTA tetrassódico 0,001M) sob leve agitação 

(três lavagens com incubações de 1 h cada) e armazenados a 12ºC (CHUNG et al., 

2000). 
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 Restrição Enzimática. 

A restrição enzimática do DNA genômico foi realizada utilizando a enzima de 

restrição SmaI (CHUNG et al., 2000) Sigma-Aldrich, Brasil), com sítio de restrição 

CCC/GGG para S. epidermidis e Xhol (BOUCHAMI et al., 2011b); Sigma-Aldrich, 

Brasil) com sítio de restrição em C^TCGAG/GAGCT^C para S. hominis, que 

reconhecem e clivam os sítios de restrição específicos que se repetem algumas vezes 

no decorrer do DNA dos estafilococos. (Entre 12 e 20 sítios de restrição). Nesta etapa 

foram selecionados de 2 a 3 discos por amostra que foram transferidos para um tubo 

de 1,5 mL contendo tampão da enzima de restrição diluído da seguinte forma10µl do 

tampão 10x da enzima + 90µl de água livre de nucleases e incubados a temperatura 

ambiente por 30 minutos. Depois do tempo de incubação o tampão foi removido e 

substituído pela solução de restrição previamente preparada da seguinte forma 4µl 

tampão da enzima + 36µl H2O milliq + 0,6 µl (12U) da enzima SmaI para S. 

epidermidis e 10U da enzima XhoI para S. hominis que foram então incubados durante 

a noite à 37ºC.  

 Eletroforese de campo pulsado  

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

tampão TBE 0.5X utilizando um equipamento CHEF-DRIII (Bio-Rad Laboratories, 

Hemel Hempstead, U.K.) com a seguintes condições de corrida: para S. epidermidis, 

pulsos de 1 a 30 s por 23 h 6,4V angulo 120º  a temperatura de 11,3°C (CHUNG et 

al., 2000); e para o S. hominis, bloco 1- pulsos de 2 a 20 s por 11 h e bloco 2 pulsos 

2 a 7 s por 15 h 6V/cm angulo 120º a temperatura de11 3°C (BOUCHAMI et al., 

2011b). Os geis foram corados com uma solução de brometo de etídio e então 

fotografados sob luz UV. 

  Analise dos perfis de PFGE 

Os padrões de separação dos fragmentos de DNA obtidos foram analisados 

visualmente seguindo os critérios descritos por TENOVER et al. (1995).  
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 RESULTADOS 

8.1 Caracterização das amostras. 

Neste estudo foram incluídas 43 amostras de estafilococos coagulase negativo 

resistentes a oxacilina, isolados de ponta de cateter e hemocultura de oito hospitais 

da cidade do Natal-RN. Dentre os hospitais que participaram da pesquisa sete eram 

instituições públicas de saúde, seis sob responsabilidade do governo estadual e uma 

sob responsabilidade do governo federal. Ao todo, as instituições públicas somam 831 

leitos, e realizam todos os tipos de atenção em saúde; primária, secundária e terciária. 

O hospital privado participante da pesquisa conta com 133 leitos, e atua 

principalmente nas atenções secundárias e terciárias em saúde. 

Os Hospitais públicos contribuíram com 22 amostras enquanto o Hospital 

privado com 21 O sítio com maior número de isolamentos foi o sangue com 26 (86%) 

isolados, sendo 21 dos Hospitais públicos e 16 do hospital privado. Apenas 6 (14%) 

isolados foram provenientes de ponta de cateter, sendo 1 (17%) dos hospitais públicos 

e 5 (83%) do hospital privado.  

8.2 Identificação das Espécies de Estafilococos Coagulase Negativos. 

A identificação dos ECN revelou a presença de quatro espécies distintas, 

Staphylocoocus epidermidis (33 – 77%), Staphylococcus haemolyticus (6 – 14%), 

Staphylococcus hominis (3 – 14%) e Staphylococcus capitis (1 – 2%; Gráfico 1). Os 

hospitais públicos apresentaram maior diversidade de espécies, S. epidermidis (12 – 

55%) S. haemolytucis (6 – 27%), S. hominis (3 – 14%) e S. capitis (1 – 5%). Todos os 

isolados do hospital privado foram identificados como S. epidermidis (21 – 100%). 

Adicionalmente as cepas N-784 (S. hominis), N-205 (S. hominis), N-198 (S. 

hominis), N-122543 (S. epidermidis), N-115607b (S. epidermidis), que apresentaram 

resistência a linezolida no antibiograma (anexos B e C), tiveram identificação 

confirmada por métodos automatizados VITEK 2 e VITEK MS.   
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Gráfico 1: Percentual das espécies de Estafilococos Coagulase Negativos avaliados 

neste estudo. 

8.3 Testes de Susceptibilidade aos antimicrobianos 

Todas as espécies de ECN testadas nesse estudo apresentaram um perfil de 

multirresistência, ou seja, apresentaram resistência a mais de 4 classes diferentes de 

fármacos. Não foi encontrada amostra resistente à vancomicina porém, 

inesperadamente cinco cepas, duas identificadas como S. epidermidis e três 

identificadas como S. hominis subsp.hominis foram resistentes à linezolida (Gráfico 

2). 
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Gráfico 2: Perfil de resistência das espécies de estafilococos coagulase negativos 

avaliados neste estudo. PEN: penicilina, CFO: cefoxitina, OXA: oxacilina, ERI: 

eritromicina, CLI: clindamicina, CIP: ciprofloxacina, SUT: sulfametoxazol/trimetoprima, 

GEN: gentamicina, CLO: clorafenicol, RIF: rifampicina, TET: tetraciclina, LNZ: 

linezolida e VAN: vancomicina. 

8.4 Confirmação do mecanismo de resistência à oxacilina 

Todas as amostras tiveram o gene mecA amplificado na reação da PCR (Figura1).

 

Figura 1: Produtos da amplificação do gene mecA em gel de eletroforese de amostras 

representativas. A: Padrão de peso molecular 123 pb (invitrogen). B: Cepa de S. 

aureus BMB 9393, controle positivo para o gene mecA. C: S. epidermidis N-115607. 

D: S. epidermidis N-122543. E: S. hominis N-198. F: S. hominis N-1205. G: S. hominis 

N-784. H: Controle Negativo 
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8.5 Determinação do mecanismo de resistência à linezolida. 

O resultado do sequenciamento da região V do gene do rRNA 23S das amostras 

resistentes à linezolida foram alinhadas com a mesma região do genoma da cepa 

sensível a linezolida S. aureus X68425.1, revelou as mutações C2190T e G2603T, 

tanto nos S. epidermidis quanto nos S. hominis (Figura 2). Todas as cepas foram 

negativas para a presença do gene cfr. 

 

Figura 2: Alinhamento múltiplo da sequência selvagem da região V do gene do 

RNAr23S das cepas A - S. aureus X68425.1 nº de acesso gi.288516 com as 

sequências da região V do gene do RNAr 23S das amostras resistentes à linezolida 

B - S. hominis N-205, C - S. hominis N-198, D - S. hominis N-784, E - S. epidermidis 

N-115607b e F- S. epidermidis N122543. 
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Na Tabela 2, encontra-se um resumo das características apresentadas pelas espécies de Staphylococcus resistentes à linezolida. 

Tabela 2: Hospital, sítio de isolamento, mutações no gene rRNA 23S, genes cfr e mecA, resistência aos antimicrobianos e CIM para 

linezolida e vancomicina para as espécies de Staphylococcus que se mostraram resistentes à linezolida. 

Amostra Hos-

pital 

Espécie Sítio de 

isolamen

to 

Mutação no 

gene do 

rRNA 23 

Gene 

cfr 

Gene 

mecA 

Resistência (Disco-

Difusão) 

CIM- 

VAN 

(µg/ml) 

CIM - 

LNZ 

(µg/ml) 

N-115607b D S. 

epidermidis 

Ponta de 

Cateter 

C2190T 

G2603T 

Neg Pos PEN, CFO, GEN, CLI, 

TET, CIP, SUT, CLO, LNZ 

1,5 16 

N-122543 D S. 

epidermidis 

Ponta de 

Cateter 

C2190T 

G2603T 

Neg Pos PEN, CFO, ERI, GEN, CLI, 

CIP, RIF, LNZ 

1,5 8 

N-198 B S. hominis 

hominis 

Hemocul-

tura 

C2190T 

G2603T 

Neg Pos PEN, CFO, ERI, GEN, CLI, 

CIP, RIF, SUT, CLO, LNZ 

0,75 64 

N-205 A S. hominis 

hominis 

Hemocul-

tura 

C2190T 

G2603T 

Neg Pos PEN, CFO, GEN, TET, 

LNZ 

0,75 64 

N-784 C S. hominis 

hominis 

Hemocul-

tura 

C2190T 

G2603T 

Neg Pos PEN, CFO, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, CLO, LNZ 

1,5 24 

Legenda: A, B e C: Hospitais Públicos, D: Hospital Privado; Neg: Negativo; Pos: neg., Negative; Pos., Positive; PEN, Penicilina (10U); 

CFO, cefoxitina (30 µg); LNZ, linezolida (30 µg); ERI, eritromicina (15 µg); GEN, gentamicina (10 µg); CLI, clindamicin (2 µg); TET, 

tetraciclina (30 µg); CIP, ciprofloxacina (5 µg); RIF, rifampicina (5 µg); CLO, clorafenicol (30 µg); SUT, Sulfametoxazol-Trimetoprima 

(1.25/23.75µg);VAN, vancomicina.
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8.6 Perfil de PFGE 

A eletroforese em gel de campo pulsado revelou que não existia nenhuma relação 

entre os pulsotipos apresentados pelas duas cepas de S. epidermidis, apesar de 

serem provenientes de um mesmo hospital. Entre as cepas de S. hominis, o mesmo 

pulsotipo foi encontrado em três diferentes hospitais (Figura 3).  

 

Figura 3: PFGE para as cepas de S. epidermidis após macrorestrição com enzima 

SmaI e para as cepas S. hominis após macrorestrição com enzima XhoI. 1: Padrão 

de peso molecular lambda ladder; 2: S. epidermidis N-115607; 3: S. epidermidis N-

122543; 4: Padrão de peso molecular lambda ladder; 5: S. hominis N-198, 6: S. 

hominis N-205; 7: S. hominis N-784. 
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 DISCUSSÃO 

Os estafilococos Coagulase Negativa agora são reconhecidos como importantes 

patógenos nosocomiais devido ao seu potencial patogênico relacionado aos seus 

fatores de virulência (i.e.: formação de biofilme e produção de lipases), além disso um 

número expressivo de cepas apresenta multirresistência aos antimicrobianos (JONES 

et al., 2013) o que dificulta o tratamento das infecções e aumenta os custos 

hospitalares. O antimicrobiano de escolha para o tratamento de infecções 

estafilocócicas complicadas ainda é a oxacilina (GUZMAN-BLANCO et al., 2009), 

entretanto cerca de 80% das cepas de estafilococos coagulase negativa isoladas de 

infecções hospitalares na américa latina são resistentes à esta droga (JONES et al., 

2013), o que levou a um aumento do uso de drogas de última escolha como a 

vancomicina e a linezolida. Entretanto, sempre que uma nova droga é utilizada no 

tratamento, aumenta-se a pressão seletiva e, por consequência, cepas resistentes são 

selecionadas (LINCOPAN et al., 2009).  

O isolamento de Estafilococos coagulase negativos provenientes de 

hemocultura e ponta de cateter destaca o importante papel destas bactérias como 

causadoras de infecções graves (VUONG; OTTO, 2002; OTTO, 2009). Os 

estafilococos coagulase negativos são os maiores causadores de bacteremias de 

pacientes internados (DIEKEMA et al., 2001; ROGERS; FEY; RUPP, 2009; 

BOUCHAMI et al., 2011a). Esse dado chama atenção para a importância de espécies 

de estafilococos coagulase negativos como importantes patógenos nosocomiais. O 

isolamento desses microrganismos a partir de pontas de cateter também é importante, 

uma vez que estas bactérias possuem elevado potencial de virulência devido a 

capacidade de formar biofilmes que se agregam a estes dispositivos médicos, 

aumentando a permanência dos microrganismos nesses dispositivos, o que pode 

resultar em invasão do tecido lesado levando a septicemia (OTTO, 2009). 

Todas as espécies de estafilococos isolados nesta pesquisa, são comumente 

implicadas como causadoras de surtos hospitalares (WIDERSTROM et al., 2012), 

além disso são implicadas como causadores de diversos tipos de infecções como 

bacteremias, endocardites de válvula nativa e prostética, osteomielite, artrite, 

infecções relacionadas à próteses, hemodiálise, marca-passos, enxertos vasculares, 

cateteres intravasculares e outros (ROGERS; FEY; RUPP, 2009) o que ressalta a 

importância da vigilância continuada a fim de evitar a disseminação intra e 
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interhospitalar. Além do potencial patogênico, estes microrganismos cada vez mais 

apresentam adaptações aos mais diversos antibióticos utilizados no tratamento 

(ROGERS; FEY; RUPP, 2009) 

O perfil de multirresistência observado neste estudo, é característico de cepas 

de estafilococos provenientes de infecções adquiridas no ambiente hospitalar (GALES 

et al., 2009). Todas as amostras apresentaram resistência a oxacilina, e foram 

positivas para a presença do gene mecA, ou seja, nenhuma das infecções poderia ser 

tratada com antibióticos da classe dos beta-lactâmicos, a droga de escolha para 

infecções estafilocócicas (GUZMAN-BLANCO et al., 2009). Somando-se a isto, 

grande parte das amostras (98%) apresentaram resistência a quatro ou mais classes 

de antibióticos. A multirresistência apresentada pelas amostras sugere que além do 

gene que confere resistência a beta lactâmicos (mecA), o cassete cromossômico 

SCCmec destes isolados carreiam outros genes que conferem resistência a outras 

classes de antimicrobianos como o como o Tn554, que confere resistência a 

macrolídeos, clindamicina e streptogramina B (DEURENBERG; STOBBERINGH, 

2008). Isto implica em um aumento no uso de fármacos de última escolha, tais como 

a vancomicina e a linezolida. Todas as amostras apresentaram sensibilidade à 

vancomicina, entretanto o uso desta droga tem diminuído, pois possui um elevado 

potencial nefrotóxico e ototóxico atingindo cerca de 50% e 62% dos usuários desta 

droga, respectivamente (KRCMERY; TRUPL; SPANIK, 1997). 

As drogas com maiores taxas de sensibilidade foram a tetraciclina (77%), 

rifampicina (73%) e clorafenicol (64%), entretanto estes antibióticos tem restrições 

quanto ao seu uso, por exemplo, a tetraclicina não pode ser utilizada por crianças, 

mulheres grávidas e em período de amamentação, a rifampicina vem sendo reservada 

para o tratamento da tuberculose e o clorafenicol deve ser usado com atenção já que 

pode levar à depressão irreversível da medula óssea em adultos (GUIMARÃES; 

MOMESSO; PUPO, 2010), restando poucas alternativas para o tratamento seguro das 

infecções estafilocócicas, como a linezolida. 

A análise do sequenciamento da região do V do gene do rRNA 23S das cinco 

amostras com resistência à linezolida deste estudo, revelou que as amostras 

possuíam duas mutações pontuais cada: C2190T e G2503T, ambas já descritas 

relacionadas à resistência à linezolida em surtos causados por S. hominis na Espanha 

e no sudeste do Brasil (SORLOZANO et al., 2010; CHAMON et al., 2014). Entretanto 
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este é o primeiro relato da mutação C2190T associada a resistência à linezolida em 

S. epidermidis. 

Embora a linezolida seja uma nova droga, sendo utilizada a dez anos, no 

tratamento das infecções causadas por cocos gram positivos existem múltiplos relatos 

de resistência à esta droga (LINCOPAN et al., 2009; DE ALMEIDA et al., 2012a; b; 

DE ALMEIDA et al., 2013; FESSLER et al., 2013; GU et al., 2013). Entre os 

mecanismos conhecidos que acarretam resistência à linezolida as mutações pontuais 

no domínio V do gene do rRNA 23S são mais comumente encontradas. As principais 

mutações relacionadas a resistência à linezolida são: C2190T, G2576T, G2603T, 

G2576U, G2576T, C2534T, G2474T, C2534T, T2504A, T2530A, T2504A e G2631T, 

todas na região do domínio V do gene do rRNA 23S (GALES et al., 2006; HONG et 

al., 2007; LIAKOPOULOS et al., 2009; LINCOPAN et al., 2009; SORLOZANO et al., 

2010; DE ALMEIDA et al., 2013; BARROS et al., 2014). No Brasil o principal 

mecanismo de resistência à linezolida em ECN é a mutação G2576T na região V do 

gene do rRNA 23S apesar de existirem também relatos de mutações pontuais em 

outras posições da região V do gene do rRNA 23S, como a G2603T (CHAMON et al., 

2014). Ainda não existe relato de cepas resistentes a linezolida carreando o gene cfr 

no Brasil (LINCOPAN et al., 2009; DE ALMEIDA et al., 2012a; b; DE ALMEIDA et al., 

2013), apesar do relato de GALES et al. (2015) no qual uma cepa de S. aureus 

sensível a meticilina e a linezolida que albergava o plasmídeo que contém gene cfr. 

Outro mecanismo de resistência à linezolida menos comumente encontrado no Brasil 

são as mutações nas proteínas ribossomais acessórias L3 e L4 (JONES et al., 2013). 

Segundo descrito por TENOVER et al. (1995) é possível, através das 

diferenças no perfil de corrida eletroforetico dos fragmentos do DNA total, definir 

relações genéticas entre cepas testadas. Perfis de PFGE sem nenhuma diferença são 

considerados indistinguíveis, ou seja, não há diferença genética entre as amostras. 

Caso ocorram de 2-3 diferenças no perfil do PFGE, as cepas são fortemente 

relacionadas geneticamente, e de 4-6 diferenças, as cepas são possivelmente 

relacionadas. Acima de 7 diferenças no perfil do PFGE, as amostras não são 

geneticamente relacionadas. 

Desta forma, o perfil eletroforetico do PFGE dos S. epidermidis resistentes à 

linezolida revelou não haver qualquer relação genética entre os dois isolados, apesar 

de ambos serem do mesmo hospital privado, que, até onde sabemos, utiliza linezolida 

como alternativa para tratamento de infecções estafilocócicas complicadas, um 
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conhecido fator de risco para a seleção de cepas resistentes à droga (POTOSKI et al., 

2006). A presença de clones diferentes apresentando a mesma mutação no gene da 

região V do rRNA 23S é importante, uma vez que demonstra a presença de diferentes 

clones com maior capacidade adaptativa frente à pressão seletiva. Alguns estudos 

demonstram que este perfil multiclonal do S. epidermidis está relacionado a 

adaptações desta espécie a ambientes com diferentes pressões seletivas tanto nos 

ambientes hospitalares quanto na comunidade, o que leva a um aumento na 

frequência de transferência horizontal de genes e elementos genéticos móveis 

aumentando assim a diversidade genética dos clones de S. epidermidis (GALDBART; 

MORVAN; EL SOLH, 2000; MIRAGAIA et al., 2002; MIRAGAIA et al., 2007). 

As cepas de S. hominis resistentes à linezolida eram provenientes de três 

hospitais públicos da cidade do Natal, que até onde sabemos, não dispõem da 

linezolida como opção terapêutica. Os três isolados apresentaram um único pulsotipo, 

apesar de serem de três hospitais diferentes, o que pode evidenciar uma dispersão 

de um único clone resistente entre os hospitais. Há diversos relatos de transmissão 

de estafilococos coagulase negativos resistentes à linezolida entre hospitais (RUIZ DE 

GOPEGUI et al., 2011; YANG et al., 2013) e essa disseminação pode ser explicada 

tanto pela transferência de pacientes colonizados por estes microrganismos entre os 

hospitais (WIDERSTROM et al., 2006) quanto pelo carreamento destes 

microrganismos por profissionais de saúde que entram em contato com pacientes 

doentes ou colonizados (RUIZ DE GOPEGUI et al., 2011). 

 Desta forma, o presente trabalho demostra a importância da correta 

identificação das espécies de ECN relacionadas a infecções graves e da investigação 

continuada, tanto da multirresistência aos antimicrobianos, quanto a novos 

mecanismos de resistência à fármacos introduzidos recentemente no tratamento de 

infecções causadas por estafilococos coagulase negativo. Todavia ainda são 

necessários mais estudos de epidemiologia molecular para esclarecer as possíveis 

disseminações dos clones encontrados neste estudo, bem como utilizar técnicas de 

bioinformática para esclarecer de forma mais detalhada de que forma as mutações 

interferem na ligação do fármaco ao seu sítio alvo.  
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 CONCLUSÕES 

 O S. epidermidis foi a espécie mais frequente, seguido por S.haemolyticus. 

 Todas as amostras apresentaram resistência a oxacilina, confirmada pela 

presença do gene mecA, e exibiram um perfil multirresistente.  

 Foi detectado nesse estudo o primeiro registro de cepas bacterianas 

resistentes a linezolida no Nordeste do Brasil, o qual o mecanismo de 

resistência envolvido foram as mutações duplas C2190T e G2603T na região 

V do gene do rRNA. 

 Esta é a primeira descrição da mutação C2190T associada a resistência à 

linezolida em S. epidermidis. 

 O perfil do PFGE das cepas de S. epidermidis resistentes à linezolida 

demonstrou que as cepas não tinham relação genética, embora tenham 

apresentado a mesma mutação na região V do rRNA. 

 O perfil do PFGE das cepas de S. hominis detectou um único clone resistente 

à linezolida, chamando atenção para uma provável disseminação 

interhospitalar na cidade do Natal-RN. 
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 APÊNDICES E ANEXOS: 

APÊNDICE A – Tabela com dados dos isolados de ECN provenientes dos hospitais 

públicos.  

Amostra Identificação Sítio Resistencia a (Disco-Difusão) 

H-618/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, CLI, TET, 

H-442/12 
S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, RIF, 

CLO, SUT, 

H-1067/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, TET, SUT, 

H-617/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, 

H-441/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, SUT, 

H-625/12 
S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, CLO, 

SUT, 

H-620/12 
S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, TET, CIP, 

RIF, SUT, 

H-3272/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, SUT, 

H-422/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, CLO, SUT, 

H-551/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, CLI, CIP, SUT, 

H-602/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CLO, SUT, 

H-1106/12 
S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, RIF, 

SUT, 

H-480/12 
S. haemolyticus Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, RIF, 

CLO, SUT, 

H-387/12 S. haemolyticus Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, TET, SUT, 

H-443/12 S. haemolyticus Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, SUT, 

H-445/12 S. haemolyticus Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, SUT, 

H-517/12 S. haemolyticus Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, S, 

34 PC/10 
S. haemolyticus Cateter PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, CLO, 

SUT, 
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N-205 S. hominis Sangue PEN, CFO, OXA, GEN, TET, S, LNZ 

Amostra Identificação Sítio Resistencia a (Disco-Difusão) 

N - 198 
S. hominis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, RIF, 

CLO, LNZ 

N 784 
S. hominis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, CLO, 

LNZ 

H-592/12 S. capitis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, CIP, RIF, 

 

Legenda: PEN: penicilina, CFO: cefoxitina, OXA: oxacilina, ERI: eritromicina, GEN: 

gentamicina, CLI: clindamicina, TET: tetraciclina, CIP: ciprofloxacina, RIF: rifampicina, 

CLO cloranfenicol, SUT: sulfametoxazol + trimetoprima, LNZ: linezolida. 
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Apêndice B Tabela com dados dos isolados de ECN provenientes do hospital privado 

Amostra Identificação Sítio Resistencia a (Disco-Difusão) 

SLH-3157/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

TET, CIP, RIF, CLO, SUT, 

UTI-02/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

CLO, SUT, 

SLH-3033/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

CLO, SUT, 

SLH-3076/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, CLO, SUT, 

SLH-3184/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, 

SLH-149/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

SLH-3283/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, S, CIP, 

SUT, 

SLH-3307/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

SLH-147/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

SUT, 

SLH-3243/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, CLO, SUT, 

SLH-3242/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

SUT, 

SLH-108/10 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, 

UTI-1050/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, 
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Amostra Identificação Sítio Resistencia a (Disco-Difusão) 

SLH-1145/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, 

SLH-1150/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, CLO, SUT, 

UTI-1029/12 S. epidermidis Sangue PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, 

SLH-3047/10 S. epidermidis Cateter PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, CLO, SUT, 

UTI-09/10 S. epidermidis Cateter PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

CIP, SUT, 

H-4493/12 S. epidermidis Cateter PEN, CFO, OXA, ERI, GEN, CLI, 

N-115607b S. epidermidis Cateter PEN, CFO, OXA, CLI, TET, CIP, 

LNZ 

N - 122543 S. epidermidis Cateter PEN, CFO, OXA, ERI, CLI, CIP, 

RIF, LNZ 

 

Legenda: PEN: penicilina, CFO: cefoxitina, OXA: oxacilina, ERI: eritromicina, GEN: 

gentamicina, CLI: clindamicina, TET: tetraciclina, CIP: ciprofloxacina, RIF: rifampicina, 

CLO cloranfenicol, SUT: sulfametoxazol + trimetoprima, LNZ: linezolida. 

  



59 
 

ANEXO A – Parecer do comitê de ética em pesquisa. 
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Anexo B – Artigo Científico publicado em periódico. 
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