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RESUMO 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são atualmente um dos 

principais problemas de saúde pública. Os estafilococos coagulase-negativa (ECN) 

estão entre as espécies mais prevalentes neste tipo de infecção, devido à sua 

capacidade de colonizar dispositivos médicos invasivos. A clorexidina é 

extensivamente utilizada no ambiente hospitalar como forma de prevenção e controle 

de IRAS. No entanto, a literatura relata a existência de cepas com susceptibilidade 

reduzida ocasionada possivelmente pela presença dos genes qacA/B. O objetivo do 

estudo foi investigar a susceptibilidade à clorexidina e sua relação com a presença 

dos genes qacA/B em 211 isolados de ECN provenientes de diferentes hospitais da 

cidade do Natal-RN. As amostras foram identificadas por testes bioquímicos 

convencionais; a susceptibilidade à antimicrobianos foi realizada pela metodologia 

disco-difusão; a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) para a 

clorexidina foi avaliada pela técnica de diluição em ágar; a técnica da PCR foi utilizada 

para pesquisar os genes qacA/B e o gene mecA.  No total de 211 amostras de ECN, 

69% foram isolados a partir hemoculturas. As espécies mais frequentes foram S. 

epidermidis, S. hominis hominis, S. auricularis e S. haemolyticus, respectivamente. As 

cepas apresentaram um perfil de resistência a multidrogas de 87%, incluindo 

resistência à oxacilina; 31% demonstraram susceptibilidade reduzida à clorexidina. Os 

genes qacA/B foram detectados tanto em amostras resistentes à clorexidina (32/32) 

quanto em amostras susceptíveis (17/32). Grande parte das cepas com 

susceptibilidade reduzida à clorexidina exibiram também multirresistência aos 

antibióticos testados (94%). A identificação de cepas com susceptibilidade reduzida à 

clorexidina nesse estudo representa uma ameaça as práticas de controle de IRAS. 

Apesar de todas as cepas resistentes à clorexidina possuírem os genes qacA/B, sua 

presença não foi um fator determinante para a expressão da resistência, necessitando 

de estudos adicionais. A diminuição da susceptibilidade à antissépticos pode levar à 

persistência bactérias no ambiente hospitalar contribuindo, dessa forma, para a 

sobrevivência de cepas multirresistentes.  

Palavras-chave: Estafilococos coagulase-negativa, Clorexidina, Infecções 

relacionadas à assistência à saúde, genes qacA/B.  

 



ABSTRACT 

Health Care Associated Infections (HAI) are currently a of major public health problem. 

The coagulase-negative Staphylococci (CNS) are among the most prevalent species 

in this type of infection due to their ability to colonize invasive medical devices. 

Chlorhexidine is extensively used in the hospital setting as a means of prevention and 

control of HAI. However, the existence of strains with reduced susceptibility caused 

possibly by the presence of the qacA/B genes has been reported in the literature. The 

main of this study was to investigate the susceptibility to chlorhexidine and its relation 

to the presence of the qacA/B genes in 211 isolates of ECN from diferente hospitals in 

the city of Natal-RN. Samples were identified by standard biochemical tests; the 

susceptibility to antimicrobials was performed using the disc-diffusion methodology; 

the susceptibility to chlorhexidine was evaluated by determining the Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) by the agar dilution technique; the PCR method was used to 

investigate the qacA/B genes and mecA gene. In total of 211 CNS samples, 69% were 

isolated from blood cultures. The most frequent species were S. epidermidis, S. 

hominis hominis, S. auricularis and S. haemolyticus, respectively. The strains had a 

multidrug resistance profile of 87%, including resistance to oxacillin; 31% 

demonstrated reduced susceptibility to chlorhexidine. The qacA/B genes were 

detected in both chlorhexidine resistant (32/32) and susceptible samples (17/32). Most 

of the strains with reduced susceptibility to chlorhexidine also showed multidrug 

resistance to the tested antibiotics (94%). Identification of strains with reduced 

susceptibility to chlorhexidine in this study poses a threat to HAIs control practices. 

Although all strains resistant to chlorhexidine had the qacA/B genes, their presence 

was not a determining factor for the expression of the resistance, requiring additional 

studies. The decrease in susceptibility to antiseptics may allow bacteria to persist in 

the hospital environment, thus contributing to the survival of multiresistant strains. 

Key words: Coagulase-negative Staphylococci, Chlorhexidine, Health care-

associated infections, qacA/B genes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

                 A infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) é grande causa 

de morbidade e mortalidade, além de trazer grandes gastos à saúde pública. Sua 

ocorrência está fortemente relacionada não só a hospitalização dos pacientes, mas 

principalmente a realização de procedimentos invasivos, uso indiscriminado de 

antibióticos e consequentemente resistência a antimicrobianos e a antissépticos. Os 

micro-organismos existentes na microbiota normalmente não causam danos à saúde, 

porém diante do cenário hospitalar e de condições imunológicas comprometidas 

devido a internação, fazem com que sejam os mais associados a este tipo de infecção 

(HEGGENDORNN, GOMES, SILVA et al., 2016). 

               Os estafilococos coagulase-negativa (ECN) fazem parte da 

microbiota comensal da pele e mucosa de seres humanos e animais e estão 

frequentemente envolvidos com infecções relacionadas ao uso de dispositivos 

médicos invasivos e bacteremias (OTTO, 2009). Devido ao fato de serem 

considerados não patogênicos e com frequência terem seu diagnóstico e identificação 

negligenciados conseguem permanecer por longos períodos no ambiente hospitalar. 

Além disso, naturalmente os ECN sobrevivem muito bem em ambientes de alta 

pressão seletiva devido a sua capacidade de formação de biofilme. Esses fatores 

fazem com que sejam vistos como eficientes reservatórios de genes de resistência, 

tanto a antibióticos quanto a biocidas como a clorexidina. Atuando portanto, como 

transmissor de tais genes a outras espécies bacterianas presentes no ambiente 

hospitalar (ANTHONISEN, SUNDE, STEINUM  et al., 2002; WIDERSTRÖM, MOSEN, 

KARLSSON et al., 2009). 

             A clorexidina é amplamente utilizada nos hospitais de diversas 

maneiras como agente de descolonização de pacientes que carreiam Staphylococcus 

aureus resistentes à meticilina – MRSA, com o objetivo de reduzir o risco de IRAS 

(KAMPF, 2016). Por ser um detergente catiônico seu mecanismo de ação consiste em 

se ligar a carga negativa da superfície bacteriana, sendo adsorvida a membrana 

celular. Inicialmente causa a perda da integridade da membrana e extravasamento de 

componentes bacterianos de baixo peso molecular  e posteriormente precipitação e 

coagulação de proteínas citoplasmáticas levando a morte bacteriana. (ZANATTA; 
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RÖSING, 2007). No entanto, pode ser verificado na literatura o surgimento de isolados 

clínicos de estafilococos com uma diminuição na susceptibilidade à clorexidina in vitro, 

embora o significado clínico desses achados ainda não esteja totalmente 

compreendido. Uma provável causa dessa resistência é a atuação de proteínas 

(bombas de efluxo) responsáveis pelo bombeamento de diversas drogas para fora da 

bactéria, impedindo assim a morte bacteriana.  Dentre tais proteínas, a QacA e QacB 

são as mais associadas ao gênero Staphylococcus   ( ALAM, KOBAYASHI, UEHARA 

et al., 2003; FURI, CIUSA, KNIGHT et al., 2013). Os genes codificadores dessas 

proteínas ficam localizados em elementos genéticos móveis e sua co-presença em 

plasmídeos com genes de resistência a antibióticos tem apontado a possibilidade de 

resistência cruzada entre biocidas e antibióticos em estafilococos (SIDHU, HEIR, 

LEEGAARD et al., 2002; OGGIONI; COEHLO; FURI et al., 2015) .  

A redução da susceptibilidade a antissépticos como a clorexidina implica na 

permanência de cepas com alto potencial patogênico no ambiente hospitalar e 

maiores riscos de disseminação entre pacientes e profissionais de saúde, podendo 

acarretar no aumento substancial de IRAS. Sendo assim, é de fundamental 

importância a realização do monitoramento da susceptibilidade à clorexidina, bem 

como os possíveis fatores associados a expressão do fenótipo resistente.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Infecções relacionadas à assistência à saúde 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) ocorrem quando são 

adquiridas durante o processo de cuidados em um hospital ou em outros ambientes 

facilitadores de assistência à saúde, a qual não se apresentava no momento da 

admissão. Muitas vezes as IRAS se manifestam apenas após a alta do paciente. As 

infecções ocupacionais entre profissionais de saúde também são consideradas IRAS 

(WHO, 2011).  Está diretamente relacionada a realização de procedimentos médicos 

mais complexos e ao aumento da resistência a antimicrobianos (PODOVEZE, 

FORTALEZA, 2014). Atualmente as IRAS são consideradas um grande problema de 

saúde pública global e tem gerado extrema preocupação devido aos seus altos índices 

de morbidade, mortalidade e aumento dos custos hospitalares provocados pelo 

prolongamento do tempo de internação (CARVALHO, MOURA, NUNES et al., 2011).  

As infecções estão frequentemente associadas com o uso de dispositivos 

médicos invasivos, como cateteres, próteses articulares, ventiladores, válvulas 

cardíacas e outros.  A utilização desses, permite a criação de uma porta de entrada 

para micro-organismos, que posteriormente poderão causar diversos tipos de 

infecções, a depender do sítio de inserção ou até mesmo a disseminação para vários 

locais do organismo. Nos Estados Unidos quatro tipos de infecções representam mais 

de 80% de todas as infecções relacionadas à assistência à saúde, são elas: infecções 

do trato urinário associada à cateter, infecções de sítio cirúrgico, infecções da corrente 

sanguínea e pneumonia associada a ventilação (BURKE, 2003). A Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 2002, demonstrou os mesmos tipos de infecções como 

sendo as mais prevalentes, com exceção das infecções da corrente sanguínea 

(WHO/CSR, 2002). Outros fatores também podem atuar como facilitadores de IRAS, 

tais como: quebra da barreira mucocutânea, imunossupressão, indivíduos portadores 

de doenças crônicas, idades extremas, transmissão de bactérias multirresistentes, 

uso indiscriminado de antibióticos de amplo espectro e ausência de práticas de 

controle de infecções (CDC, 2014).  
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As infecções podem ser causadas por micro-organismos adquiridos por 

pessoas que circulam no hospital, como pacientes e profissionais de saúde (infecção 

cruzada), ou pela própria microbiota do paciente (infecção endógena) ou ainda por 

objetos inanimados e substâncias recentemente contaminadas provenientes de outra 

fonte humana (infecção ambiental) (WHO, 2002). 

 O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) realizou um levantamento 

da distribuição dos patógenos mais envolvidos em IRAS nos anos de 2011-2014, o 

qual posicionou os estafilococos coagulase-negativa (ECN) em 4º lugar entre os 

micro-organismos mais frequentemente isolados nesses tipos de infecções, além 

disso os ECN também foram reportados como os agentes mais prevalentes em 

infecções da corrente sanguínea associada à cateter venoso central e ocupam a 

terceira colocação em infecções de sítio cirúrgico (WEINER, WEBB, LIMBAGO et al., 

2016). Esses dados ressaltam a proporção em que os ECN vem se destacando como 

importantes patógenos causadores de IRAS, sendo assim imprescindível a 

investigação dos fatores que o colocam nessa posição, pois a identificação destes 

ajudaria a entender quais características são relevantes em um micro-organismo, 

fazendo-o persistir num ambiente altamente seletivo.  

 

2.2. Estafilococos coagulase-negativa  

 

Os estafilococos coagulase-negativa constituem parte da microbiota da pele e 

membranas mucosas humana e animal (OTTO, 2009). Foram descritos por 

Rodenbach em 1884 como Staphylococcus albus, uma espécie não virulenta. Durante 

muito tempo foram subestimados e considerados contaminantes em culturas, porém 

em 1958, ao serem isolados em casos de septicemia, começaram a chamar atenção 

pelo seu potencial patogênico. Porém, somente em 1970 foram reconhecidos como 

agentes etiológicos de uma ampla variedade de infecções (PIETTE; 

VERSCHRAEGEN, 2009). Desde então, aos poucos vem se destacando cada vez 

mais como importantes patógenos oportunistas e, hoje, sabe-se que muitas IRAS são 

causadas não só por bactérias pertencentes a microbiota mas, também por genótipos 

que conseguem persistir por um grande período de tempo no ambiente hospitalar, 
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colonizando pacientes e profissionais de saúde (BECKER, BIERBAUM, EIFF et al., 

2007; COLAN, MIJARES, BECKER, et al., 2012).  

Um dos fatores que favorece a colonização dos ECN em dispositivos médicos 

é sua grande capacidade de aderência e formação do biofilme, especialmente quando 

se trata da espécie Staphylococcus epidermidis. O biofilme é formado por um sistema 

altamente organizado de bactérias que vivem em comunidade envolvidas por uma 

substância polimérica extracelular. Esse microambiente é regulado por genes 

específicos e fornece grande proteção às colônias bacterianas à ação dos antibióticos 

e do sistema imunológico (BECKER, HEILMANN, PETERS et al., 2014). Ainda não 

está claro a que se deve essa resistência bacteriana conferida pela formação do 

biofilme, mas possivelmente inibe a difusão dos agentes antimicrobianos e reduz a 

taxa de crescimento das colônias (THILAKAVATHY, PRIYAN, JAGATHEESWARI et 

al., 2015). Além disso, o biofilme também promove um excelente ambiente para a 

troca de material genético entre as células (OTTO, 2008). A persistência em 

superfícies inanimadas e fácil aquisição de genes de resistência fazem com que os 

ECN sejam vistos como reservatórios de genes de resistência, podendo transmitir 

esses genes a outras bactérias muitas vezes mais patogênicas, como o 

Staphylococcus aureus, por exemplo (ALLORI, JURE, ROMERO et al, 2006; 

OLIVEIRA; CUNHA, 2008). 

Os estafilococos coagulase-negativa pertencem ao gênero Staphylococcus, os 

quais são diferenciados a partir de suas manifestações clínicas e características 

laboratoriais, consistindo em cocos Gram-positivos, prova da catalase positiva e 

sensível a ação da lisostafina. Tradicionalmente, os estafilococos são divididos em 

duas categorias baseado na capacidade de coagular o plasma, sendo a enzima 

coagulase responsável por esta função. Sendo então classificados como estafilococos 

coagulase-positiva (ECP), representado principalmente pelo Staphylococcus aureus, 

e os estafilococos coagulase-negativa (TRABULSI, ALTERTHUM, GOMPERTZ, 

2000). Esses são constituídos por 38 espécies e mais uma espécie adicional, S. 

schleiferi, que inclui tanto uma subespécie coagulase-positiva (S. schleiferi 

subespécie coagulans) quanto uma subespécie coagulase-negativa (S. schleiferi 

subespécie schleiferi) (BECKER, HEILMANN, PETERS et al., 2014). Além dessas, 

outras espécies tem sido recentemente propostas como ECN (TANG, HAN, 

MCCORMAC et al., 2008). Dezesseis espécies de ECN são encontradas em 
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espécimes de origem humana, e são agrupadas em espécies resistentes à 

novobiocina (S. cohnii, S. saprophyticus, S. sciuri, S. xylosis) e susceptíveis à 

novobiocina (S. auricularis, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. capitis, S. hominis, S. 

caprae, S. lugdunensis, S. pasteuri, S. saccharolyticus, S. schleiferi, S. simulans, S. 

warneri) (PIETTE, VERSCHRAEGEN, 2009). 

A identificação precisa dos isolados de ECN em nível de espécie é bastante 

laboriosa, demanda muito recurso financeiro e, geralmente, não é determinante para 

a tomada de decisão no tratamento das infecções causadas por esses micro-

organismos. No entanto, como a sua ocorrência vem aumentando consideravelmente 

nos isolados clínicos, compreender a epidemiologia e o potencial patogênico em nível 

de espécie é importante, pois diferenças na frequência do isolamento, fatores de 

virulência e susceptibilidade antimicrobiana tem sido notadas entre as espécies. 

 Dentre as espécies de ECN envolvidas em infecções humanas, o S. 

epidermidis é a espécie mais comumente isolada em laboratórios de microbiologia 

clínica, seguido pelo S. haemolyticus e S. hominis (KHAN; FAIZ; ASHSHI, 2014; 

OLIVEIRA; CAVANAGH, FREDHEIM et al., 2016; NANOUKON, ARGEMI, SOGBO et 

al., 2017). O S. epidermidis coloniza predominantemente axilas, cabeça e narinas, 

mas pode ser encontrado em outros locais do corpo, normalmente tem uma relação 

comensal com o hospedeiro e são considerados pouco virulentos quando comparados 

com S. aureus, por exemplo (KONEMAN, 2008). No entanto, são dotados de fatores 

que promovem a persistência no hospedeiro, como moléculas de adesão, proteínas e 

exopolímeros envolvidos na evasão imunológica, além da produção de biofilme 

(OTTO, 2009). Os ECN são os mais isolados em infecções após implantação de 

dispositivos médicos, especialmente em infecções da corrente sanguínea 

ocasionadas normalmente pelo uso de válvulas cardíacas artificiais e cateteres 

intravenosos, também por esse motivo costumam causar endocardites da válvula 

protética e são raros em infecções da válvula nativa (CZEKAJ, CISZEWSKI, 

SZEWCZYK, 2015). O sucesso em colonizar superfícies inertes se deve a habilidade 

que o S. epidermidis possui em se adaptar rapidamente a mudança de condições 

externas, se comunicar com seus “vizinhos” do mesmo nicho ecológico e escapar da 

resposta imune do hospedeiro. A presença de elementos genéticos móveis como 

sequências de inserção parecem conferir essa flexibilidade genômica, 
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desencadeando uma expressão gênica heterogênea (SCHOENFELDER; LANGE; 

ECKART et al, 2010).  

O S. haemolyticus é o segundo ECN mais frequentemente isolado em infecções 

hospitalares, principalmente em unidades de terapia intensiva neonatais. É um agente 

epidemiologicamente significativo em bacteremias, septicemias, peritonites, infecções 

do trato urinário, causando complicações em infecções crônicas de ferida cirúrgica e 

osteomielites (KLOOS, BANNERMAN; 1994; BECKER, HEILMANN, PETERS; 2014). 

Apesar da sua importância em infecções relacionadas à assistência à saúde pouco se 

conhece sobre a regulação da formação de biofilme nessa espécie, diferentemente 

do S. epidermidis, o qual possui os processos de produção de biofilme bem 

caracterizados (CZEKAJ, CISZEWSKI, SZEWCZYK, 2015).  Outros fatores também 

são apontados como responsáveis por sua virulência, como a expressão de lipase, 

protease e liase. Além disso, tem se destacado pela sua facilidade em adquirir 

multirresistência a antimicrobianos, sendo inclusive o primeiro ECN a exibir diminuição 

da susceptibilidade aos glicopeptídeos (ROGERS, FEY, RUPP, 2009).  

S. hominis é normalmente isolado de axilas, pele glabra dos braços, pernas e 

tronco. Assim como os outros ECN normalmente não causam doenças em humanos, 

porém, ocasionalmente, podem provocar infecções assumindo um caráter 

oportunista. É relatado em infecções potencialmente fatais, como em casos de 

endocardites, bacteremias, septicemia e endoftalmites (JIANG; ZHENG; DING et al, 

2012). É uma das três espécies mais comumente isoladas em infecções sanguíneas 

em neonatos. Quando comparado com outros ECN não é considerado um forte 

produtor de biofilme. São frequentemente resistentes a antibióticos acarretando 

dificuldades no tratamento das infecções. Recentemente, foi relatado resistência à 

linezolida e susceptibilidade reduzida a glicopeptídeos em vários isolados, trazendo 

bastante preocupação, pois estes isolados podem transferir tais genes de resistência 

a outras espécies, além disso o fato desses antibióticos serem utilizados como 

escolha no tratamento de infecções por estafilococos resistente à meticilina, diminui 

as opções terapêuticas (SORLOZANO; GUTIERREZ; MARTINEZ et al, 2010; 

MENDOZA-OLAZARÁN; MORFÍN-OTERO; VILLARREAL-TREVIÑO et al, 2015). 

Os demais ECN são relatados com menor frequência na literatura como causa 

de infecções relacionadas à assistência à saúde, dependendo bastante do local de 
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colonização, do sítio de realização de procedimentos invasivos, da virulência da 

espécie e da cepa, no entanto os ECN se assemelham nas condições que o fazem 

oportunistas e na sua importância quanto ao aumento da resistência a 

antimicrobianos. 

 

2.3. Resistência aos antimicrobianos 

 

O tratamento de infecções por ECN e a eliminação do ambiente hospitalar tem 

se tornado cada vez mais difícil devido a alta prevalência de cepas resistentes a 

antibióticos amplamente utilizados, como penicilinas semi-sintéticas, cefalosporinas, 

macrolídeos, aminoglicosídeos e tetraciclinas (JOHN; HARVIN, 2007). Essa 

multirresistência requer atenção, necessitando tanto de vigilância epidemiológica 

quanto do desenvolvimento de novas drogas e medidas para reduzir as infecções 

relacionadas à assistência à saúde envolvendo ECN.  

No fim da década de 70 e início de 1980, surgiram os primeiros casos de 

multirresistência em ECN, relacionados com infecções de dispositivos médicos 

invasivos, principalmente infecções de prótese valvar (ARCHER, 1978). Os 

mecanismos de resistência dos ECN são os mesmos utilizados pelo S. aureus, visto 

que as espécies do gênero Staphylococcus estão frequentemente trocando material 

genético. No entanto, pelo fato do S. aureus ser a espécie mais patogênica, 

consequentemente, é a mais investigada. Na década de 40 houve a introdução da 

penicilina, porém após dois anos observou-se cepas de Staphylococcus apresentando 

resistência, a qual foi atribuída à presença do gene blaz, que codifica as penicilinases, 

enzimas responsáveis pela hidrólise do anel β-lactâmico da penicilina e inativação da 

droga (DEVER, DERMODY, 1991).  

Em 1959, houve a introdução da meticilina e outras penicilinas semissintéticas, 

tais como oxacilina e nafcilina, resistentes a ação da penicilinase, no intuito de 

combater as infecções causadas por Staphylococcus resistentes à penicilina, 

entretanto em 1961 foi publicado o primeiro relato de resistência à meticilina 

(MARTINS; CUNHA, 2007). Para destruir a bactéria, os β-lactâmicos se ligam a 

proteína ligadora de penicilina (PBP) afim de inativá-la, essa proteína está envolvida 
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na montagem da parede celular de bactérias durante o processo de transpeptidação 

para formação das ligações cruzadas entre as cadeias peptídicas do peptidoglicano, 

a interrupção da sua atividade levará a perda da integridade estrutural da parede 

celular e consequentemente a morte bacteriana. Os estafilococos resistentes à 

meticilina ou oxacilina possuem uma PBP modificada, denominada de PBP2’ ou 

PBP2a, que apresentam baixa afinidade aos antibióticos β-lactâmicos, sendo assim, 

tais antibióticos não conseguem exercer sua função bactericida (MARTINS; CUNHA, 

2007). A PBP2’ ou PBP2a é codificada pelo gene mecA, que fica localizado no 

elemento genético móvel denominado de cassete cromossômico estafilocócico mec 

(SCCmec), (HANSSEN; KJELDSEN; SOLLID, 2004). Embora já tenham sido 

descritos onze tipos de SCCmec, cinco tipos são muito bem caracterizados (SCCmec 

I, II, III, IV e V). Os tipos I, II e III são reconhecidamente os principais envolvidos em 

IRAS. Esses cassetes podem muitas vezes carrear genes de resistência a outras 

classes de antimicrobianos, é o que acontece com o tipo II e III, por exemplo, que 

contém o Transposon Tn554 conferindo resistência à eritromicina e a estreptomicina.  

O tipo III também possui o plasmídeo pT181 responsável por resistência à tetraciclina. 

(ITO; KATAYAMA, ASADA et al., 2001; SHORE; ROSSNEY; KEANE, 2005). 

Na década de 1970, a resistência à meticilina foi mais prevalente em ECN do 

que em S. aureus, fato que continua a ser observado nos dias atuais (CZEKAJ, 

CISZEWSKI, SZEWCZYK, 2015; JOHN, HARVIN, 2007). A resistência determinada 

pelo mecA em ECN é frequentemente expressa em baixos níveis quando compara-se 

com S. aureus resistente à meticilina (MRSA), o que dificulta a detecção fenotípica 

(LIVERMORE, 2000). O grande problema está no fato de que as infecções 

provocadas por estafilococos resistentes à meticilina são difíceis de tratar, pois muitas 

vezes esses micro-organismos são susceptíveis apenas a glicopeptídeos e drogas 

experimentais. A vancomicina é o principal glicopeptídeo atualmente utilizado para o 

tratamento de infecções por MRSA. Em 1997, foi descrita a primeira cepa com 

susceptibilidade reduzida à vancimicina, causada por mutação. Essas cepas são 

conhecidas por S. aureus com resistência intermediária à vancomicina (VISA). Em 

2002, foi relatado nos Estados Unidos, cepas de S. aureus resistentes à vancomicina 

(VRSA), caracterizadas por apresentar valores da concentração inibitória mínima 

superiores a 100µg/mL. A detecção de tais isolados trouxe grande preocupação com 
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relação a terapia de infecções causadas por cepas de VRSA, visto que este é um 

antibiótico de reserva terapêutica para cepas de MRSA (GARDETE, TOMASZ, 2014).     

Diante desse cenário, a busca por antimicrobianos que possam ser escolha nos 

tratamentos por MRSA e ECN resistentes à meticilina tornou-se fundamental. Um 

desses antibióticos é a linezolida, uma oxazolidinona, inserida no mercado no ano de 

2000, cujo mecanismo de ação consiste na inibição da síntese de proteínas por 

ligação ao domínio V da região 23S do RNA ribossomal da subunidade 50S do 

ribossomo bacteriano, cessando o crescimento bacteriano. O fenótipo resistente pode 

ser decorrente de três mecanismos de resistência diferentes: mutações pontuais no 

sitio alvo da droga; aquisição do gene crf, o qual codifica uma metiltransferase que 

metila a adenina na posição 2503 da região 23S do rRNA e modificações nas 

proteínas ribossomais L3 e L4 por mutações nos genes rplC e rplD, respectivamente. 

Todos os mecanismos de resistência tem como consequência a alteração do sítio de 

ligação da droga, a qual impede que a função da linezolida seja desempenhada.  

(MORALES; PICAZO; BAOS et al., 2010; QUILES-MERELO; GARCÍA-PEREA; DE 

PABLOS et al., 2012).  

Em 2010, a ceftarolina, foi o primeiro antibiótico β-lactâmico aprovado pelo 

Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de infecções por S. aureus e 

ECN resistentes à meticilina, uma cefalosporina de quinta geração, desenvolvida por 

modificação da estrutura do cefozopran. Assim como outros antibióticos β-lactâmicos, 

exerce sua função se ligando a proteína de ligação à penicilina (PBP), entretanto a 

ceftarolina exibe uma alta afinidade pela PBP2a, permitindo sua ligação e posterior 

modificação da proteína, acarretando em falhas na produção da parede celular e 

consequentemente a morte bacteriana. No entanto, já foram relatados isolados de 

MRSA apresentando resistência a ceftarolina em diferentes países (Grécia, Espanha, 

Suíça, Tailândia e EUA), ocasionadas por mutações na PBP2a (JORGENSON, 

DEPESTEL, CARVER, 2011; LAUDANO, 2011; LOUNG, OLSEN, MEHTA et al.; 

2014; HARRISON, BA, BLANE et al.; 2016). 

Outro mecanismo de resistência considerável em estafilococos é o fenótipo 

MLSB (resistência aos macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas B). Os 

macrolídeos, licosamidas e estreptogramina B são classes distintas de 

antimicrobianos, porém possuem modos de ação semelhantes, inibindo a síntese de 
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proteínas ao se ligarem próximo ao centro peptidil transferase na subunidade 50S do 

ribossomo bacteriano, bloqueando a formação das ligações peptídicas durante o 

processo de alongamento das proteínas. A resistência pode acontecer pela 

modificação do alvo de ligação dos antimicrobianos, efluxo ou inativação da droga. A 

modificação do alvo se dá por meio da metilação do A2058 do 23S rRNA. Esse 

fenótipo confere resistência aos três antibióticos citados, conhecido como fenótipo 

MLSB, o qual é codificado pelo gene erm. Sua expressão pode ser induzida ou 

constitutiva. Na resistência induzida, a bactéria produz um mRNA inativo que é capaz 

de codificar a metilase, mas só se torna ativo na presença de um macrolídeo indutor. 

Já na resistência constitutiva, a metilase é ativada mesmo na ausência de um indutor. 

A detecção desse fenótipo é a base do D-teste, em que a aproximação dos discos de 

eritromicina e clindamicina permitirá detectar a resistência induzível às lincosamidas. 

A realização desse teste reduz as chances de falha terapêutica em pacientes tratados 

previamente com macrolídeos (LECLERCQ, 2002; AMORIM; PERSON; AMARAL et 

al, 2009). 

Apesar dos ECN serem considerados pouco virulentos, achados recentes 

indicam que S. aureus utiliza-os para adquirir fatores importantes para a sua 

sobrevivência, como determinantes de resistência a antibióticos e moléculas 

promotoras da evasão imune, ou seja, eles desempenham um papel de reservatório 

de genes importantes para a evolução da espécie (OTTO, 2012b). Além disso, o 

histórico do surgimento de resistências em estafilococos ressalta a importância da 

vigilância desse fenômeno.  

 

2.4. Clorexidina 

 

A clorexidina é um antisséptico e desinfetante amplamente utilizado no 

ambiente hospitalar desde 1954, tanto sozinho quanto em associações com outros 

produtos. Em 1983, foi considerada como substância essencial pela Organização 

Mundial de Saúde, passando a ser um produto de primeira escolha. Desde então vem 

desempenhando um papel essencial nas práticas de controle e prevenção de 

infecções relacionadas à assistência à saúde (KAMPF, 2016). É uma bisbiguanida 

catiônica, agente bactericida, possui amplo espectro de ação e sua captação pelas 
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bactérias é rápida, porém bastante dependente da concentração usada e do pH 

(Figura 1). Possui atividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

anaeróbios facultativos e aeróbios, leveduras e alguns vírus envelopados. Umas das 

vantagens de utilizá-la está na sua atividade residual, pois sua eficácia persiste por 

até 12 horas após a aplicação, e isso auxilia na prevenção do crescimento de micro-

organismos deixando a pele asséptica por mais tempo (KAMPF, KRAMER, 2004; 

MILSTONE, PASSARETTI, PERL, 2008). 

 

 

Figura 1: 1,6-di(4-clorofenildiguanida)hexano 

Fonte: LIM, KAM, 2008, p. 502. 

 

Normalmente, no ambiente hospitalar é utilizada nas concentrações 0,5% a 

4,0%, de várias maneiras e para diversos objetivos, por exemplo: na descontaminação 

de superfícies; como degermante a 4%; na desinfecção das mãos antes de 

procedimentos cirúrgicos; em combinação com o álcool para desinfecção pré-

operatória da pele; assepsia de instrumentos cirúrgicos, lavagem rotineira das mãos 

com clorexidina 0,5%, para enxague da cavidade oral em pacientes ventilados 

mecanicamente a fim de prevenir a pneumonia associada a ventilação mecânica, 

banhos com clorexidina para a descolonização de pacientes com MRSA; preparação 

da pele antes da inserção de dispositivos médicos invasivos, tratamento de infecções 

gengivais e cirurgias odontológicas e ainda são utilizados para preservação de 
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cosméticos e produtos farmacêuticos (LIM, KAM, 2008; EDMISTON, OKOLI, 

GRAHAM et al., 2010; DONSKEY, DESHPANDE, 2016;).  

Quando aplicado em baixas concentrações, inicialmente, provoca danos as 

camadas celulares externas, depois atravessa a parede celular ou membrana externa 

por difusão passiva e, subsequentemente, atinge a membrana interna ou membrana 

citoplasmática. Esses danos as membranas semipermeáveis irão ocasionar o 

extravasamento de constituintes intracelulares. Em altas concentrações, a clorexidina 

causa a coagulação dos constituintes intracelulares, proteínas e ácidos nucleicos. 

Como resultado, o citoplasma torna-se solidificado, consequentemente ocorre uma 

redução do extravasamento. Sendo assim, ela pode induzir dois tipos de respostas 

dependendo da concentração utilizada, porém ambas as situações acarretarão na 

destruição da bactéria (MCDONNELL, RUSSELL, 1999) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo de ação da clorexidina 

Fonte: site chlorhexidinefacts.com, com adaptações. 

 



25 
 

Nos últimos anos observou-se a emergência de isolados clínicos de 

Staphylococcus com susceptibilidade reduzida à clorexidina. A qual é atribuída a 

presença dos genes qacA e qacB. Os genes qacA/B codificam bombas de efluxo, as 

quais expulsam múltiplas drogas. Essas proteínas contem domínios 

transmembranares que formam um canal de transporte de compostos para fora da 

bactéria. Pertencem a superfamília dos facilitadores maioritários (MFS) e se ligam a 

uma variedade de cátions lipofílicos, incluindo compostos quaternários de amônio, tal 

como a clorexidina (WASSENAAR, USSERY, NIELSEN et al.; 2015). O gene qacA 

possui uma afinidade maior a clorexidina em Staphylococcus do que o gene qacB, por 

isso ele é mais fortemente associado com a redução da susceptibilidade, entretanto a 

diferenciação por meio da técnica de PCR convencional não é possível, pois eles 

diferem apenas em 6 posições de aminoácidos. A proteína QacB carreia o aminoácido 

alanina e QacA, o aspartato, na posição 323. Esta característica determina menor 

habilidade a se ligar a cátions divalentes. Os genes qacA/B estão localizados em 

elementos genéticos móveis e sua co-presença em plasmídeos com genes de 

resistência a antibióticos tem apontado a possibilidade de resistência cruzada a 

biocidas e antibióticos em Staphylococcus (HIJAZI, MUKHOPADHYA, ABBOTT et al., 

2016). 

QacA contém 514 aminoácidos e 14 domínios transmembranares, necessita de 

um regulador transcricional para expressão correta, o qual é codificado por qacR. 

Esse gene regulador está localizado na região à montante de qacA, e os dois genes 

são transcritos divergentemente. QacR funciona como um repressor ao ligar-se ao 

DNA à montante de qacA, inibindo assim a sua expressão. Quando a bactéria entra 

em contato com compostos lipofílicos catiônicos eles se ligam ao repressor, 

resultando na sua dissociação do DNA, que então permitirá a expressão de qacA. A 

expressão de qacB se dá de maneira semelhante (WASSENAAR, USSERY, 

NIELSEN et al.; 2015). 

A redução da susceptibilidade à clorexidina é bastante relatada e discutida, no 

entanto ainda é controverso se tal resistência seria causada devido a uma exposição 

repetida ao agente. Em virtude da relevância da clorexidina no controle da 

disseminação de patógenos nosocomiais, é fundamental apontar um possível 

mecanismo de resistência utilizado por esses micro-organismos, incluindo 

estafilococos coagulase-negativa.  Sendo assim, é primordial a investigação da 
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susceptibilidade de isolados clínicos à clorexidina, bem como a outros antissépticos 

utilizados no controle de IRAS. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo Geral 

               Investigar a susceptibilidade à clorexidina em isolados de 

estafilococos coagulase-negativa provenientes de infecções relacionadas à 

assistência à saúde em hospitais na cidade do Natal-RN. 

3.2. Objetivos específicos  

- Identificar as espécies de estafilococos coagulase-negativa; 

- Caracterizar os isolados quanto ao perfil de susceptibilidade aos 

antimicrobianos; 

- Determinar a concentração inibitória mínima para a clorexidina; 

- Detectar a presença dos genes qacA/B e relacionar com a resistência 

fenotípica à clorexidina. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. Comitê de ética 

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

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e aprovado sob o parecer Nº 320/09 (anexo). 

4.2. Tipo de estudo e obtenção das amostras bacterianas 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal e descritivo no qual, foram 

analisados 211 isolados de estafilococos coagulase-negativa provenientes de seis 

hospitais da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, no período de 2010 à 2015. As 

amostras foram obtidas a partir de espécimes clínicos variados. A medida em que os 

micro-organismos foram sendo isolados e identificados nos laboratórios dos 

respectivos hospitais envolvidos no estudo, foram sendo encaminhados ao 

Laboratório de Bacteriologia Médica – LaBMed da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, transportados em caldo BHI – Brain Heart Infusion (Himedia, Índia) 

para posterior confirmação da identificação e demais testes laboratoriais. Durante a 

realização dos experimentos as amostras foram mantidas estocadas em duplicata em 

uma solução contendo leite desnatado a 10% em água e glicerol 20% e congeladas à 

-20°C.  

4.3. Identificação do grupo estafilococos coagulase-negativa 

As amostras foram semeadas em Brain Heart Infusion Agar - BHI (Himedia, 

Índia) e incubadas a 36°C por 24 horas. A partir do crescimento, foram realizadas as 

provas de identificação do grupo, sendo incluídos no estudo as amostras que se 

apresentaram como cocos Gram-positivos após a coloração de Gram, prova da 

catalase positiva e prova da coagulase livre negativa. As provas foram realizadas de 

acordo com as recomendações de Koneman (2008).   
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4.4. Identificação das espécies de estafilococos coagulase-negativa  

Utilizou-se a metodologia estabelecida por Kloos and Bannerman (1999), com 

modificações (apêndice), que consiste na realização de provas bioquímicas, tais 

como: fermentação de carboidratos, produção de urease, teste do Voges-Proskauer 

(VP), prova do Pyrrolidonil arilamidase (PYR), descarboxilação da ornitina e 

resistência à novobiocina (0,5µg; Newprov, Brasil).  

4.4.1 Fermentação de carboidratos 

Esta prova consiste em avaliar a capacidade da bactéria utilizar determinados 

carboidratos em seu metabolismo, podendo assim diferenciá-las. Os carboidratos 

testados foram: manose, manitol, trealose, maltose e xylose. Foi utilizado o meio de 

cultura Purple Broth (Difco, EUA) acrescido de 1% do carboidrato, em que foram 

inoculadas as amostras e incubadas em estufa bacteriológica a 36°C por 24 horas.  O 

teste é considerado positivo quando ocorre alteração da coloração do meio da cor 

púrpura para a cor amarela em decorrência da acidificação do meio originada pela 

produção de ácidos a partir da degradação do carboidrato em questão. Sendo 

negativo, quando o carboidrato não foi degradado e a cor permanece púrpura (Figura 

3). As amostras padrões utilizadas como controle foram: Staphylococcus 

saprophyticus ATCC 15305, controle positivo para degradação de maltose e trealose, 

S. epidermidis ATCC 12228 positiva para manose, S. aureus ATCC 25923 positiva 

para manitol e S. xylosus ATCC 25591 positiva para xylose.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Teste para fermentação do manitol, (A) indica resultado positivo, (B) indica resultado 
negativo. 

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 
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4.4.2 Produção da enzima urease  

A prova da urease permite a separação de micro-organismos que possuem a 

enzima urease, responsável pela hidrólise da uréia com consequente liberação da 

amônia, causando alteração do pH e produzindo uma coloração vermelho rosada 

quando positivos (Figura 4). O meio de cultura usado foi Urea Agar Base (Himedia, 

Índia) acrescido de uréia. As amostras foram semeadas em ágar inclinado e 

incubadas a 36°C por um período de 24 horas. Foram utilizadas as cepas S. 

epidermidis ATCC 12228 e S. haemolyticus 70/8 como controle positivo e controle 

negativo, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Teste de degradação da uréia, (A) meio de cultura estéril, (B) indica resultado positivo.  

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 

 

4.4.3 Prova de Voges-Proskauer (VP) 

Esta prova se baseia na via metabólica utilizada pela bactéria para degradação 

do ácido pirúvico, o resultado positivo indica que a via usada é butilenoglicólica, que 

leva à produção de acetil-metil-carbinol (acetoína), butilenoglicol e pequenas 

quantidades de ácidos carboxílicos. Foi preparada uma solução básica contendo 

peptona bacteriológica, glicose e fosfato de potássio dibásico. Os isolados foram 

semeados e incubados a 36°C durante 24 horas. A positividade do teste se dá após 

a revelação com α-naftol e hidróxido de potássio 40%, pois a acetoína é convertida e 

diacetil pela ação do hidróxido de postássio e oxigênio atmosférico. O diacetil é ainda 
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convertido a um complexo vermelho sob a ação catalítica do α-naftol (Figura 5). A 

cepa de S. epidermidis ATCC 12228 foi utilizada como controle positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Prova de Voges-Proskauer (VP), (A) indica resultado negativo, (B) indica resultado positivo.  

Fonte: Imagem de acervo pessoal.  

 

4.4.4. Prova do Pyrrolidonil Arilamidase (PYR) 

A prova do PYR permite a identificação de espécies que possuem a enzima 

pirrolidonil arilamidase responsável pela degradação do substrato L-pirrolidonil-β-

naftilamida presente no disco de PYR liberando β-naftilamina que é detectada após a 

adição do reagente N,N-dimetilaminocinamaldeído, pois esse se acopla com a 

naftilamina formando uma base de Schiff de cor vermelha. O disco de PYR contendo 

o substrato foi impregnado com a bactéria a ser testada e depois de cinco minutos foi 

adicionado o reagente. O aparecimento da coloração vermelha caracteriza a 

positividade do teste (Figura 6). As cepas S. haemolyticus 70/08 e S. epidermidis 

ATCC 12228 foram utilizadas como controle positivo e negativo, respectivamente.   
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Figura 6: Prova do Pirrolidonil Arilamidase (PYR), (A) indica resultado positivo, (B) indica resultado 

negativo.  

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 

 

4.4.5. Descarboxilação da Ornitina 

Esta prova diferencia espécies que são capazes de descarboxilar o aminoácido 

ornitina no meio de cultura, originando aminas alcalinas e CO2. O meio utilizado foi o 

caldo descarboxilase de Moeller (Difco, EUA) acrescido de 1% de L-ornitina (Reagen, 

Brasil). Os tubos contendo o meio foram cobertos com uma camada de 1cm de óleo 

mineral de forma que forneça um ambiente de semi-anaerobiose. A prova foi realizada 

também com um tubo controle sem aminoácido para cada amostra a fim de assegurar 

a redução inicial do pH. Os tubos já semeados foram incubados a uma temperatura 

de 36°C por 18 a 24 horas. Durante o período de incubação ocorre o aparecimento de 

uma coloração cinza pálida a amarela devido a fermentação da glicose produzindo 

ácidos mistos e acidificando o meio. Os isolados que descarboxilam a ornitina 

produzem aminas que alcalinizam o meio, alterando a cor de amarelo para púrpura 

(Figura 7). Permanecem amarelo quando negativos. As cepas E. coli 25922 e S. 

haemolyticus 70/8 foram usadas como controle positivo e negativo, respectivamente.  
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Figura 7: Teste da descarboxilação da ornitina, (A) indica resultado negativo, (B) indica resultado 

positivo. 

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 

 

4.4.5. Resistência à Novobiocina  

O objetivo desta prova é a identificação das espécies resistentes a 

Novobiocina, sendo o Staphylococcus saprophyticus a mais recorrente destas. O teste 

foi realizado a partir de colônias de crescimento recente, onde preparou-se uma 

suspensão bacteriana em salina estéril 0,9% ajustada com o padrão de turvação 

semelhante a escala 0,5 de McFarland. A suspensão foi semeada por distensão com 

o auxílio de um “swab” em três direções na placa de Petri contendo Agar Mueller-

Hinton (HIMEDIA, Índia). Em seguida foi depositado o disco impregnado com 

Novobiocina 5µg, e incubado por 24 horas em estufa bacteriológica a 36°C. A 

formação de um halo de 6 a 12 mm indica resistência enquanto as cepas susceptíveis 

apresentam halo de 16mm ou mais (Figura 8). A cepa S. saprophyticus 15305 foi 

utilizada como controle positivo. E S. epidermidis ATCC 12228 como controle 

negativo. 
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Figura 8: Teste da resistência a novobiocina, (A) indica sensibilidade à novobiocina, (B) indica 

resistência à novobiocina.  

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 

 

4.5. Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA) 

O TSA foi realizado seguindo as recomendações do Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI, 2016), pelo método de disco difusão em ágar. Os 

antimicrobianos escolhidos foram também orientados pelo CLSI para o gênero 

Staphylococcus. Sendo estes: penicilina G (10U), cefoxitina (30µg), linezolida (30µg), 

vancomicina (30µg), eritromicina (15µg), gentamicina (10μg), clindamicina (02μg), 

tetraciclina (30μg), ciprofloxacina (05µg), rifampicina (05μg), cloranfenicol (30μg), 

sulfametoxazol+trimetoprim (25μg). Os discos foram adquiridos na Newprov (Paraná, 

Brazil). Para a realização do teste foram utilizadas colônias de crescimento recente 

em meio Ágar nutriente e inoculadas em solução salina 0,85% com turvação ajustada 

semelhantemente a escala nefelométrica 0,5 de McFarland a qual corresponde 

aproximadamente a 1,5x108 unidades formadoras de colônias (UFC/mL). A 

suspensão foi então semeada em Agar Mueller-Hinton por distensão. Em seguida 
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foram colocados os discos testados. As placas foram incubadas por 18-24 horas a 

temperatura de 36°C. Após esse período foi realizada a medição dos halos e 

interpretação dos resultados (Figura 9). Todas as amostras foram submetidas ao teste 

D, para avaliação da resistência induzida à Clindamicina. A cepa S. aureus ATCC 

25923 foi utilizada como controle. Os isolados que apresentaram resistência a três ou 

mais classes de antimicrobianos foram considerados multirresistentes (PRAG, FALK-

BRYNHILDSEN, JACOBSSON et al.; 2014). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos. Técnica de disco-difusão. 

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 

 

4.6. Teste de susceptibilidade à Clorexidina  

Para testar a susceptibilidade das amostras à Clorexidina foi determinada a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM), estabelecida como a menor concentração em 

que a bactéria tem seu crescimento inibido devido a ação do antisséptico. A 

metodologia escolhida seguiu os critérios do teste de diluição em Ágar do Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2015). Foi preparada uma solução estoque com 

800mg/L de clorexidina, a partir dessa solução foram feitas sete diluições em água 
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destilada de forma a obtermos 2ml de solução total em cada tubo com concentrações 

maiores do que a concentração teste. Foi adicionado essas 2ml de Clorexidina em 18 

mL meio de cultura Ágar Mueller-Hinton (HIMEDIA, Índia), após a esterilização do 

meio, numa temperatura de 50°C, em capela de fluxo laminar e homogeneizados 

cuidadosamente. A diluição foi calculada de forma que as concentrações finais após 

a preparação do meio fossem: 0,125mg/L, 0,25mg/L, 0,5mg/L, 1,0mg/L, 2,0mg/L, 

4,0mg/L e 8,0mg/L em cada placa testada. O inóculo foi preparado a partir de um 

crescimento recente em Ágar nutriente (HIMEDIA, Índia), pela suspensão direta de 

colônias em solução salina 0,85% ajustada a turbidez da solução padrão da escala 

0,5 de McFarland, de aproximadamente 1 a 2x108 UFC/mL. Em seguida foi feita uma 

diluição a partir dessa solução salina de 1:10 em caldo Mueller Hinton Broth 

(HIMEDIA, Índia), para se obter uma concentração de 107 UFC/mL; foi inoculado 

então, 2µL dessa solução diluída em Ágar Mueller Hinton, de forma que o inóculo final 

no Ágar alcançasse 104 UFC por ponto (Figura 10). As placas foram então incubadas 

por 16 a 20 horas numa temperatura de 35°C e realizada uma leitura posterior. Foi 

utilizada uma placa contendo Ágar Mueller Hinton sem a Clorexidina como controle 

de crescimento antes da menor concentração testada e após a maior concentração a 

fim de se verificar se houve contaminação ou transferência significativa de Clorexidina 

durante a inoculação. As estirpes foram consideradas resistentes a clorexidina quando 

a concentração inibitória mínima foi ≥ 4mg/L (WANG, J. T., SHANG, WANG, J. L. et 

al., 2008; SHENG, WANG, LAUDERDALE, 2009; HORNER, MAWER, WILCOX, 

2012).  
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                                                       (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                  (B) 

Figura 10: Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) da Clorexidina. Imagem A: 

concentração de 1,0mg/L, nenhum isolado teve seu crescimento inibido pela clorexidina. Imagem B: 

concentração de 2,0mg/L, 22 amostras tiveram CIM de 2,0mg/L e três amostras cresceram. 

Fonte: Imagem de acervo pessoal. 
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4.7. Detecção do genes mecA e qacA/B 

A detecção dos genes estudados foi realizada pela técnica da Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR).  

4.8. Extração do material genético 

O DNA genômico foi extraído seguindo a metodologia de lise térmica 

(PACHECO, GUTH, SOARES et al., 1997). Foram utilizadas colônias com 

crescimento recente semeados em Ágar nutriente (HIMEDIA, Índia). As mesmas 

foram inoculadas em eppendorfs contendo 500µL de TE 1X (Tris-EDTA; BIO-RAD, 

EUA) e centrifugadas a 70g por cinco minutos. Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado e foi acrescentado 200µL de TE 1X e homogeneizado. A solução foi então 

colocada em água fervente por 10 minutos e posteriormente submetido a 

centrifugação novamente por 5 minutos. Foi retirado o sobrenadante contendo o DNA 

genômico e foi estocado a -20°C.  

 

4.8.1. Detecção do gene mecA 

 

Para a detecção do gene mecA por PCR foram utilizados os iniciadores: senso 

5’-TCCAGATTACAACTTCACCAGG-3’ e anti-senso  5’-

CCACTTCATATCTTGTAACG-3’ sob as condições de temperatura de 94°C por cinco 

minutos para desnaturação inicial, seguido de 35 ciclos de 30 segundos à 94°C, 30 

segundos à 52°C, 1 minuto e 30 segundos à 72°C e um passo de extensão final à 

72°C  por 5 minutos, conforme a descrição feita por Oliveira e Lencrastre (2002). A 

amplificação do DNA foi realizada no termociclador da Biorad, (São Paulo – Brasil). 

As reações foram realizadas em um volume total de 25µL contendo 12,5µL de Master 

Mix (Taq DNA polimerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, MgCl2, PROMEGA, São Paulo 

– Brasil), 5,5µL de água livre de nucleases, 1µL (0,4mM) de cada primer e 5µL (100ng) 

contendo o DNA das amostras.  

Os produtos da amplificação foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose à 1,1% com tampão TBE (Tris-Ácido-Bórico-EDTA) 0,5x por 50 minutos a 

100V. Em seguida os gel foi corado com Brometo de etídio a 10µL/mL durante 10 

minutos e visualizados em transiluminador UV. Um DNA ladder de 100pb (New 
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England Biolabs, EUA) foi usado como referência. A cepa de S. aureus BMB 9393 foi 

utilizada como controle positivo e água livre de nuclease como controle negativo.  

 

4.8.2. Detecção do gene qacA/B 

Foi selecionada uma amostragem, aleatoriamente, referente a 32 amostras 

susceptíveis a clorexidina e 32 amostras resistentes para investigar a presença dos 

genes qacA/B. Foram utilizados os iniciadores: senso 5’-

GCAGAAAGTGCAGAGTCTCG-3’ e anti-senso 5’-CCAGTCCAATCATGCCTG-3’, 

sob as condições de temperatura e tempo: desnaturação inicial em 96°C por 3 

minutos, 25 ciclos de 94°C por 20 segundos, 53°C por 20 segundos, 72°C por 20 

segundos e na extensão final 72°C por 5 minutos (NOGUCHI, SUWA, SASATSU et 

al., 2005). A reação de PCR foi realizada de forma semelhante ao procedimento citado 

no item 4.8.1.;  bem como a realização da eletroforese. A cepa S. aureus 7644 

(TEIXEIRA, PEREIRA, MIYAZAKI et al., 2010) foi utilizada como controle positivo e 

água livre de nuclease como controle negativo.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Caracterização das amostras  

Neste estudo foram analisadas 211 isolados de estafilococos coagulase-

negativa, provenientes dos seguintes espécimes clínicos: 69% sangue, 15% 

secreções, 10% ponta de cateter, 3% líquidos biológicos e 3% de outros sítios (Figura 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Percentual dos espécimes clínicos de estafilococos coagulase-negativa. 

 

5.2.  Identificação das espécies de estafilococos coagulase-negativa  

Foram realizadas as provas de identificação em 211 isolados de ECN, em que 

foi possível identificar 14 espécies de estafilococos coagulase-negativa. As espécies 

mais frequentemente isoladas foram S. epidermidis, S. hominis hominis, S. auricularis 

e S. haemolyticus. Vinte oito amostras tiveram identificação inconclusiva, sendo assim 

classificadas apenas como ECN (Tabela 1). 

69%

15%

10%

3%

3%

Sangue

Secreções

Ponta de cateter

Líquidos biológicos

Outros



41 
 

Tabela 1: Frequência das espécies de estafilococos coagulase-negativa identificados neste 

estudo. 

Espécies No. (%) 

Staphylococcus epidermidis 65 (31) 

Staphylococcus hominis hominis 32 (15,1) 

Staphylococcus auricularis 25 (12) 

Staphylococcus haemolyticus 24 (11,3) 

Staphylococcus capitis urealyticus 11 (5,2) 

Staphylococcus sacharolyticus 5 (2,3) 

Staphylococcus cohnii urealyticum 5 (2,3) 

Staphylococcus cohnii cohnii 4 (1,8) 

Staphylococcus saprophyticus 4 (1,8) 

Staphylococcus capitis capitis 3 (1,4) 

Staphylococcus chromogenes 2 (1,4) 

Staphylococcus xylosus 1 (0,4) 

Staphylococcus simulans 1 (0,4) 

Staphylococcus sciuri 1 (0,4) 

Não identificados 28 (13,2) 

Total 211 (100) 

 

 

5.3. Susceptibilidade aos antimicrobianos e detecção do gene mecA 

Foram testados 12 antibióticos usados na prática clínica como opções 

terapêuticas no tratamento de infecções por Staphylococcus sp. As amostras 

apresentaram em sua grande maioria um perfil de multirresistência (87%), ou seja, 

resistentes a 3 ou mais classes de antimicrobianos. A metodologia de disco difusão 

com o disco de cefoxitina permitiu a observação de resistência a oxacilina em 68,7% 

dos isolados, esse percentual aumentou para 80,5% após a utilização da PCR para o 

gene mecA (Figura 12), ou seja, em 11,8% das amostras o disco de cefoxitina não foi 

adequado para detectar a resistência a oxacilina nas cepas desse estudo. Apenas 5 

isolados apresentaram teste D positivo. Nenhuma cepa expressou resistência à 

vancomicina (Figura 13). 
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Figura 12: Produtos da amplificação do gene mecA em gel de agarose; A: Padrão de peso molecular 
DNA ladder 100pb; B: controle positivo para o gene mecA (192pb), cepa de S. aureus BMB 9393; C e 
D: amostras negativas para o gene mecA; E-P: isolados de ECN positivos para o gene mecA; Q: 
controle negativo para o gene mecA. 
Fonte: Imagem de acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Perfil de resistência dos espécies de estafilococos coagulase-negativa avaliados nesse 

estudo. PEN – Penicilina, SUT – Sulfametoxazol-trimetoprima, ERI – Eritromicina, CEF – Cefoxitina, 

CLI – Clindamicina, CIP – Ciprofloxacina, GEN – Gentamicina, CLO – Cloranfenicol, TET – Tetraciclina, 

RIF – Rifampicina, LNZ – Linezolida, VAN – Vancomicina. 
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5.4. Determinação da Concentração Inibitória Mínima da clorexidina  

 

Os isolados que apresentaram um perfil de resistência à clorexidina tiveram um 

CIM variando entre 4mg/L a 8mg/L, representado por 31% das amostras. Embora a 

susceptibilidade reduzida à clorexidina tenha sido observada em diversas espécies, 

as cepas de S. epidermidis foram as mais frequentes (38,4%).  A grande maioria das 

cepas resistentes à clorexidina também se mostraram multirresistentes aos 

antibióticos (94%), incluindo resistência à oxacilina.  

 

5.5. Detecção do gene qacA/B 

 

Foi investigada a presença dos genes qacA/B em 32 amostras susceptíveis à 

clorexidina e em 32 amostras resistentes (Figura 14). O gene qacA/B foi detectado em 

todas as amostras resistentes a clorexidina testadas no estudo. Por outro lado, nos 

isolados susceptíveis à clorexidina 17 amostras foram qacA/B positivas e 15 foram 

qacA/B negativas. Observou-se ainda que 82% dos isolados positivos para qacA/B 

também apresentaram um perfil de multirresistência, incluindo resistência a oxacilina. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Produtos da amplificação por PCR dos genes qacA/B de amostras representativas de ECN. 
Pb: DNA ladder 100pb; A: controle negativo para o gene qacA/B; B: cepa controle positivo 
Staphylococcus aureus 7644 para qacA/B (361pb); C-I, M e O: amostras representativas positivas para 
qacA/B; J-L e N: amostras negativas. 
Fonte: Imagem de acervo pessoal. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A introdução de técnicas invasivas utilizadas nos procedimentos hospitalares, 

a imunossupressão dos pacientes, a multirresistência a antibióticos e mais 

recentemente a antissépticos, são apontados como os principais fatores responsáveis 

pelo aumento da ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde 

ocasionadas por estafilococos coagulase-negativa. Nesse estudo foi avaliado a 

susceptibilidade a antibióticos e a clorexidina, bem como sua relação com a presença 

do gene qacA/B em amostras clínicas de estafilococos coagulase-negativa.  

O presente estudo demonstrou que mais de dois terços das amostras foram 

isoladas a partir de hemoculturas, esses resultados estão em concordância com 

outros estudos que também analisaram amostras clínicas de ECN, (BEEKMANN; 

DIEKEMA; DOERN, 2005; BECKER; HEILMANN; PETERS, 2014), provavelmente 

decorrente da implantação de dispositivos médicos invasivos, como cateteres e 

próteses. De fato os ECN são apontados como a causa mais recorrente de infecções 

nosocomiais da corrente sanguínea, abrangendo cerca de 27% a 32% entre adultos 

e 50% em pacientes pediátricos (RAHMAN, HAMZAH, HASSAN et al.; 2013). A 

presença do ECN na microbiota e sua alta incidência levantam questionamentos 

referentes a possibilidade de contaminação de algumas culturas sanguíneas, porém 

alguns critérios são relevantes para essa diferenciação, por exemplo, o isolamento de 

ECN em mais de uma ocasião, crescimento da cultura dentro de 48 horas, diagnóstico 

clínico de sepse, ausência de outra fonte de infecção documentada previamente. Por 

outro lado, o aumento do tempo de positividade da cultura, o crescimento 

polimicrobiano de bactérias da microbiota da pele e crescimento durante o tratamento 

com antibióticos é sugestivo de contaminação.  Sendo assim, é importante destacar o 

papel da assepsia efetiva nos locais de inserção de tais dispositivos e o diagnóstico 

minucioso das infecções da corrente sanguínea para que se possa entender o 

potencial patogênico que o ECN possui neste tipo de infecção. É importante salientar 

também que diagnósticos errôneos podem ocasionar a utilização exagerada de 

drogas anti-estafilocócicas, o que pode contribuir para o desenvolvimento de 

resistência, especialmente quando se trata do ambiente hospitalar (AL-MAZROEA, 

2009; RAHMAN, HAMZAH, HASSAN et al.; 2013). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361209701027
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Foi encontrado uma ampla variedade de espécies no estudo, no entanto nem 

todas as amostras puderam ser identificadas com precisão. Esse resultado foi 

atribuído as características fenotípicas variáveis exibidas por cada espécie, rápida 

evolução taxonômica do gênero Staphylococcus e limitações da metodologia 

empregada no estudo (EDWARDS; KAUFMANN; SAUNDERS, 2001; HEIKENS; 

FLEER; PAAUW et al, 2005).  A identificação fenotípica por meio de testes 

bioquímicos é a principal forma de identificação na rotina de laboratórios de 

microbiologia clínica, porém conforme afirmado por outros autores, tem pouca 

capacidade de distinção entre espécies menos frequentes quando comparados com 

outros métodos, como moleculares, por exemplo, visto que a variação de uma única 

reação pode causar  erros na identificação (COUTO, PEREIRA, MIRAGAIA et al.; 

2001; EDWARDS, KAUFMANN, SAUNDERS, 2001; CARRETTO, BARBARINI, 

COUTO et al.; 2005) Outros estudos também descreveram dificuldades na 

identificação das espécies desse grupo mesmo utilizando metodologias mais 

modernas e sensíveis, principalmente quando se trata de isolados que não sejam S. 

epidermidis, seja pelo excesso de tempo despendido, falta de padronização, baixo 

nível de sensibilidade ou ou até mesmo o alto custo financeiro da técnica, dificultando 

a comparação dos resultados entre os laboratórios  (STOAKES, JOHN, LANNIGAN et 

al.; 1994; GOH, POTTER, WOOD et al.; 1996; CARRETTO, BARBARINI, COUTO et 

al.; 2005).   

A espécie S. epidermidis foi mais frequentemente isolada, em conformidade 

com estudos realizados previamente (KEIM, TORRES-FILHO, SILVA et al, 2011; 

KHAN, FALZ, ASHSHI, 2014). A alta ocorrência dessa espécie está relacionada com 

o fato de ser, entre as espécies de ECN, a mais comum encontrada colonizando pele 

e mucosas (LARK, VANDERHYDE, DEEB et al.; 2001), facilitando o estabelecimento 

do processo infeccioso perante a imunossupressão que estão submetidos os 

pacientes no ambiente hospitalar. Vinculado a isto, está o fato do S. epidermidis ser 

um forte produtor de biofime, capacitando-o a permanecer em superfícies e 

dispositivos médicos por longos períodos, sendo assim adquiridos mais facilmente 

(OTTO, 2009). O S. auricularis apresentou alta ocorrência, diferentemente do que foi 

observado em outras pesquisas (KLEEMAN; BANNERMAN; KLOOS, 1993; TAYYAR; 

AL-ZOUBI; HUSSEIN et al, 2015). John e colaboradores (2006) fizeram observações 

semelhantes em seu estudo e sugeriram que isolados de S. epidermidis podem ser 
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identificados erroneamente, como S. auricularis, quando utilizada a metodologia 

convencional, ressaltando a fragilidade que essa apresenta, e dificultando assim, a 

obtenção de dados epidemiológicos confiáveis bem como uma intervenção 

terapêutica apropriada. É importante reforçar a relevância da identificação dos ECN, 

especialmente devido ao aumento de bacteremias causadas por algumas espécies 

desse grupo e para melhor entender a associação das espécies com determinados 

agravos. 

A detecção da resistência à oxacilina pelo disco de cefoxitina não se mostrou 

tão adequada nesse estudo, quando comparou-se com a quantidade de cepas 

apresentando o gene mecA, técnica considerada padrão ouro. Esse resultado pode 

ser justificado pela existência de populações distintas de estafilococos expressando 

diferentes níveis de resistência, o que dificulta sua detecção, fato que é muito comum 

entre os ECN (LIVERMORE, 2000). O mesmo também foi relatado em um estudo 

realizado no Brasil com amostras clínicas de ECN (FRIGATTO; MACHADO, 2005). 

Porém, ainda assim a técnica apresentou uma sensibilidade relevante de 85%, 

semelhante a observada por Perazzi et al. (2006). Apesar da incompatibilidade entre 

as duas técnicas, apresentadas nesse estudo, o uso do disco de cefoxitina ainda é 

recomendado para a rotina nos Labratórios de analises clínicas, uma vez que o 

método apresenta baixo custo, rápida interpretação dos resultados e uma 

sensibilidade considerável (CLSI, 2016). Porém, esse fenômeno merece atenção, pois 

a inobservância da resistência pode comprometer a escolha correta do antimicrobiano 

e ocasionar um tratamento ineficaz para o paciente. 

Foi observado uma baixa ocorrência de resistência induzível à clindamicina, em 

contraste com um estudo realizado na Índia, em que Bansal et al. (2012), relataram a 

detecção de resistência induzível em 20% das 250 cepas de ECN avaliadas. 

Similarmente, Perez et al. (2007), documentaram que 18,5% de 200 cepas foram 

fenótipo MLS induzido. Variações na prevalência da resistência induzida à 

clindamicina é reflexo do perfil de susceptibilidade à antimicrobianos existentes em 

determinadas regiões, que é muito influenciado pelas escolha dos antibióticos 

prescritos pelos médicos. Apesar da resistência induzida à clindamicina ter sido 

observada em poucas amostras, é imprescindível a utilização de metodologias 

laboratoriais que permitam a detecção de mecanismos de resistência não 

constitutivos, e sua constante vigilância em cepas de estafilococos, visto que esse 
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antimicrobiano é uma das opções terapêuticas em infecções causadas por esse 

agente. A utilização racional de antibióticos vem sendo muito incentivada afim de 

minimizar a pressão seletiva no ambiente hospitalar e diminuir a resistência a 

antimicrobianos, especialmente àqueles reservados como última opção terapêutica.  

Embora a vancomicina seja uma droga de escolha comumente utilizada nos 

hospitais do Brasil para o tratamento de infecções por Staphylococcus resistentes à 

meticilina, este estudo não identificou cepas resistentes. Rigatti et al. (2010), também 

identificou apenas cepas sensíveis em um estudo realizado no sul do Brasil. Porém, 

por já ter sido verificado a existência de cepas com susceptibilidade reduzida à 

vancomicina (CHANG, SIEVERT, HAGEMAN, 2003; NUNES, TEIXEIRA, IORIO et al.; 

2006) é recomendado a redução do uso deste antibiótico e fiscalização de 

mecanismos de resistência, de forma que seja utilizado racionalmente e sua eficácia 

seja mantida quando necessário. Podendo ser utilizadas opções terapêuticas 

alternativas, como a daptomicina, quinupristina/dalfopristina, linezolida e tigeciclina 

(MANFREDI, SABBATANI; 2010).   

Com relação a resistência a linezolida em ECN, os achados apresentados 

nesse estudo corroboram com o primeiro relato realizado em nossa região, onde 

foram observados resistência tanto nas espécies S. epidermidis e S. hominis, devido 

a duas mutações pontuais na região V do gene do rRNA 23S (C2190T e G2503T) 

(CIDRAL, CARVALHO, FIGUEIREDO et al.; 2015). Similarmente, nesse estudo 

também identificou-se resistência a linezolida em S. epidermidis, S. hominis e 

adicionalmente em S. capitis. É interessante notar constância de tais espécies 

apresentando resistência, visto que havia uma variabilidade muito grande de espécies 

no estudo. Pesquisas posteriores poderiam nos fornecer informações acerca dos 

mecanismos de resistência utilizados pelas cepas encontradas no presente estudo, a 

fim de investigarmos se pode estar ocorrendo a disseminação dos clones acima 

descritos em nossa região ou outros mecanismo menos comuns. É fundamental que 

ocorra o monitoramento da resistência a linezolida, pois esta é utilizada como droga 

alternativa no tratamento de infecções por estafilococos resistentes à meticilina.  

Esse estudo fornece informações acerca da susceptibilidade à clorexidina em 

cepas de ECN isolados a partir de hospitais da cidade do Natal-RN, sendo por isso, 

de grande importância, visto que não existem descrições de pesquisas anteriores nos 

hospitais pesquisados. A susceptibilidade à clorexidina é bastante investigada em 
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isolados de S. aureus, sendo escassos estudos referentes aos ECN. Ademais, os 

resultados variam bastante, dependendo da localização geográfica. Em um estudo 

desenvolvido na Malásia, por exemplo, não foi observado resistência à clorexidina em 

amostras de MRSA (SHAMSUDIN, ALRESHIDI, HAMAT et al; 2012). 

Diferententemente, Wang et al. (2008) descreveram uma incidência de 34% de 240 

amostras de MRSA exibindo CIM elevado para a clorexidina. As infecções 

relacionadas à assistência à saúde trazem grandes prejuízos tanto aos pacientes 

quanto ao sistema de saúde, sua ocorrência se deve principalmente a capacidade 

desses micro-organismos persistirem no ambiente hospitalar e serem transmitidos aos 

pacientes. Tendo em vista que entre as medidas de controle de infecções e higiene 

está o uso de biocidas, principalmente da clorexidina, é fundamental que ocorra um 

acompanhamento da eficácia da ação destes antissépticos. 

A presença do gene qacA/B em todas as amostras resistentes à clorexidina 

testadas contribui para inferir que tal gene seja determinante para a expressão da 

resistência a essa substância, conforme afirmado em alguns estudos (ZHANG, 

O’DONOQHUE, HIRAMATSU, 2011; PRAG, FALK-BRYNHILDSEN, JACOBSSON et 

al., 2014). Por outro lado, a detecção do mesmo gene em mais da metade das cepas 

susceptíveis à clorexidina demonstra que a presença do gene qacA/B não está 

limitada às estirpes resistentes, indicando que sua presença não é o único fator 

determinante e não garante que a resistência seja expressa fenotipicamente. Outros 

estudos também detectaram a presença desse gene em cepas de estafilococos 

susceptíveis a essa substância (McGANN; KWAK; SUMMERS et al., 2011; LONGTIN, 

SEAH, SIEBERT et al.; 2011). De qualquer forma, os genes qacA/B são apontados 

como uma ferramenta a mais na busca da sobrevivência do ambiente altamente 

seletivo em que as bactérias se encontram.  Embora essa pesquisa não tenha 

realizado um estudo mais aprofundado acerca da expressão desse gene, acreditamos 

que outros determinantes genéticos estejam envolvidos para a expressão dessa 

resistência. Talvez a realização de futuros estudos capazes de medir a expressão do 

RNA dos genes de resistência à clorexidina durante a exposição ao agente consiga 

esclarecer alguns pontos, porém ainda não foram realizados em estafilococos 

(HORNER, MAWER, WILCOX, 2012). Alguns autores afirmam também que a 

exposição sub-letal repetida pode selecionar a presença ou ativar a expressão de 

bombas de efluxo, resultando em uma população com susceptibilidade reduzida 
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(WASSENAAR, 2015), fato que pode ocasionar a existência de subpopulações 

resistentes à clorexidina durante o teste de susceptibilidade, de forma semelhante ao 

que acontece com o Staphylococcus resistentes a antibióticos específicos, 

denominado de resistência heterogênea (HORNER, MAWER, WILCOX, 2012). Sendo 

assim, é interessante pesquisar se o uso contínuo da clorexidina pode realmente 

causar o surgimento de cepas resistentes. De fato, a relação entre a presença do gene 

qacA/B com a redução da susceptibilidade à clorexidina ainda não é compreendida, 

porém os resultados apresentados nesse estudo evidenciam que esses genes 

desempenham um papel importante.  

A identificação de isolados apresentando um perfil de multirresistência a 

antibióticos, resistência à clorexidina e ainda presença do qacA/B é bastante 

preocupante, o mesmo também tem sido relatado em outras pesquisas com amostras 

clínicas de ECN (MAYER, BOOS, BEYER et al, 2001; SCHLETT, MILLAR, 

CRAWFORD et al, 2014). A existência de elementos genéticos móveis contendo os 

genes qacA/B e genes de resistência a antibióticos já foi demonstrado, inclusive 

conferindo resistência a β-lactâmicos, eritromicina, trimetoprim e aminoglicosídeos 

(NOGUCHI, SUWA, SASATSU et al., 2005; ZHANG, O’DONOQHUE, HIRAMATSU et 

al, 2011). Diante disso, alguns autores afirmam que a disseminação de genes de 

resistência a antibióticos possa ocorrer devido a pressão seletiva exercida pelo uso 

frequente da clorexidina (SHENG, WANG, LAUDERDALE et al., 2009; NOGUCHI, 

NAKAMINAMI, NISHIJIMA et al., 2006; ANTHONISEN, SUNDE, STEINUM et al., 

2002). O presente estudo veio contribuir com a detecção de cepas com alto potencial 

patogênico e difícil controle, pois apresentam resistência as duas principais formas de 

combate e prevenção de IRAS.  

A redução da susceptibilidade à clorexidina representa uma séria ameaça e 

grande preocupação para o controle de IRAS, sendo fundamental o entendimento do 

papel dos genes qacA/B nesse fenômeno. Nesse estudo foi observado que a 

distribuição desses genes não está restrita a cepas com susceptibilidade reduzida à 

clorexidina, sendo necessário que estudos relacionados a expressão de tais genes 

sejam realizados, para que estratégias de prevenção eficazes, a longo prazo, possam 

ser implementadas nas instituições de saúde. 
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7. CONCLUSÃO  

 

 Os estafilococos coagulase-negativa foram mais frequentemente isolados em 

infecções da corrente sanguínea. 

 As espécies mais prevalentes durante o período de estudo foram S. epidermidis 

seguido por S. hominis hominis.  

 O estudo detectou um alto percentual de cepas apresentando multirresistência, 

incluindo à oxacilina.  

 Foi verificado a existência de cepas de ECN com susceptibilidade reduzida à 

clorexidina. 

 A presença dos genes qacA/B não foi determinante para a expressão de 

resistência à clorexidina, mas os dados apresentados nesse estudo revelam 

que exercem um papel importante. 

 Um elevado índice de cepas apresentando resistência à clorexidina e a classes 

diferentes de antibióticos.  
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ANEXO – Parecer do comitê de ética em pesquisa 
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APÊNDICE – Tabela de identificação das espécies de estafilococos 

coagulase-negativa. 
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ESPÉCIES NOV VP PYR URE Produção de ácidos a partir de: 
  

ORN 

     MAN MANT MAL TREA XIL  

S. epidermidis S + -- + + - + - - V 

S. saprophyticus R + - + - V + + - - 

S. capitis capitis S V - - + + - + - - 

S. saccharolyticus S ND V ND + - - - - ND 

S. capitis 
urealyticus 

S V V + + + + + -- - 

S. warneri S + - ND - V + + - - 

S. hominis hominis S V - + - - + V - - 

S. schleiferi S + + - + - - - - - 

S. haemolyticus S + + - - V + V - - 

S. lugdunensis S + + V + - + + - + 

S. cohnii cohnii R V + - V V V + - - 

S. cohnii 
urealitycum 

R V + + + + + V - - 

S. xylosus R V + + + + + + + - 

S. simulans S V + + V + V + - - 

S. auricularis S - + - - - + + - - 

S. caprae S + + + + V V + - - 

S. chromogenes S - V + + V V + - - 
 

NOV: susceptibilidade à novobiocina; VP: Voges-Proskauer; PYR: presença da pirrolidonil arilamidase; URE: produção de urease; MAN: manose; MANT: 

manitol, MAL: maltose, TREA: trealose, XIL: xilose, ORN: descarboxilação da ornitina; +: reação positiva; - reação negativa; V: reação variável, ND: não 

determinado; R: resistente, S: sensível. Adaptado de Kloos & Bannerman, 1999.  

 


