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Resumo 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) representa um dos 

principais agentes nosocomiais causadores de septicemia e é altamente resistente a quase 

todos os antibióticos beta-lactâmicos. Para além dos diversos mecanismos de 

patogenicidade que tornam S. aureus eficaz na sua capacidade de causar doença, este 

apresenta ainda uma elevada aptidão na formação de biofilmes em biomateriais, o que 

leva a uma maior preocupação clínica em pacientes com dispositivos médicos internos. 

O objetivo deste trabalho é caracterizar fenotipicamente e genotipicamente MRSAs 

provenientes de septicemias.  

Treze isolados de MRSA foram recuperados de pacientes com septicemia 

internados no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro entre 2016 e 2019. A 

suscetibilidade desses isolados foi testada pelo método de difusão em disco Kirby-Bauer 

contra 13 agentes antimicrobianos e de acordo com as diretrizes do EUCAST (2018). Os 

agentes antimicrobianos utilizados foram penicilina, gentamicina, mupirocina, 

cefotoxina, ciprofloxacina, eritromicina, ácido fusídico, clindamicina, linezolida, 

tobramicina, canamicina, timetroprim-sulfametoxazol e tetraciclina. Os genes de 

resistência, virulência e biofilme foram estudados nas estirpes de MRSA utilizando 

primers e condições específicas. Neste estudo, 92% das estirpes mostraram resistência a 

pelo menos 3 classes diferentes de antibióticos sendo consideradas multirresistentes. Os 

isolados apresentaram resistência à penicilina (n=13), oxacilina (n=13), ciprofloxacina 

(n=13), cefoxitina (n=12), eritromicina (n=9), ácido fusídico (n=1) e clindamicina (n=1). 

Isto foi confirmado pela presença dos genes: ermA, ermC, mphC, blaZ, msrA/B e vgaE. 

Os genes de virulência encontrados foram os seguintes: hla (n=11), hlb (n=8) e etA (n=7). 

Os genes relacionados com a produção de biofilmes foram expressos em pelo menos 8 

isolados.  

Conclui-se que é necessária uma melhor compreensão relativamente às 

características de cada estirpe causadora da infeção, bem como os padrões de 

suscetibilidade antimicrobiana, para auxiliar na escolha da melhor terapia e na correta 

eliminação do biofilme, numa perspetiva “One Health”. 

 

Palavras-chave: Resistência a antibióticos, Staphylococcus aureus, MRSA, septicemia, 

biofilmes. 
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Abstract 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) represents one of the major 

nosocomial agents causing septicaemia and is highly resistant to almost all beta-lactam 

antibiotics. In addition to the various mechanisms of pathogenicity that make S. aureus 

effective in its ability to cause disease, it still presents a high ability to form biofilms in 

biomaterials, which leads to a greater clinical concern in patients with internal medical 

devices. The objectives of this study are to characterize phenotypically and genotypically 

MRSAs from septicaemia.  

Thirteen MRSA isolates were recovered from patients with septicaemia 

hospitalized at Hospital Center of Trás-os-Montes and Alto Douro between 2016 and 

2019. The susceptibility of these isolates was tested by the Kirby-Bauer disk diffusion 

method against 13 antimicrobial agents and according to EUCAST (2018) standards. The 

antimicrobial agents used were penicillin, gentamicin, mupirocin, cefotoxin, 

ciprofloxacin, erythromycin, fusidic acid, clindamycin, linezolid, tobramycin, 

kanamycin, thymetroprim-sulfamethoxazole and tetracycline. The resistance, virulence 

and biofilm genes were studied in MRSA strains by using specific primers and conditions. 

In this study, 92% of the strains showed resistance to at least 3 different classes of 

antibiotics being considered multiresistant. The isolates showed resistance to penicillin 

(n=13), oxacillin (n=13), ciprofloxacin (n=13), cefoxitin (n=12), erythromycin (n=9), 

fusidic acid (n=1) and clindamycin (n=1). This was confirmed by the presence of the 

genes: ermA, ermC, mphC, blaZ, msrA/B and vgaE. The virulence genes found were as 

follows: hla (n=11), hlb (n=8) and etA (n=7). Biofilm-related genes were expressed in at 

least 8 isolates.  

It is concluded that a better understanding of the characteristics of each strain 

causing infection, as well as antimicrobial susceptibility patterns, is needed to assist in 

the choice of the best therapy and the correct elimination of the biofilm from a "One 

Health" perspective. 

 

 

 

Keywords: Antibiotic resistance, Staphylococcus aureus, MRSA, septicaemia, biofilms. 
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I. Revisão Bibliográfica 

1. Introdução 

Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva (Foster, 2017) que tolera uma 

grande variedade de condições de crescimento (Taylor & Unakal, 2017), constituindo o 

grupo mais patogénico do género Staphylococcus (Foster, 2017). Colonizando 

naturalmente o organismo humano e outros mamíferos, numa relação de comensalismo e 

mutualismo, apesar de causar uma grande variedade de manifestações clínicas (Lowy, 

1998). É encontrado frequentemente nas fossas nasais da população saudável, sendo que 

também pode estar presente na pele ou no trato gastro intestinal do ser humano (Lowy, 

1998; Thompson, Copley, Parks, Walker, & Bennett, 2014). Pode causar doença através 

de vários mecanismos de patogenicidade e transmissão a outros indivíduos quando tem a 

oportunidade de entrar no corpo humano, como nos tecidos internos ou corrente 

sanguínea, causando desde infeções locais (abcessos ou feridas infetadas) a infeções mais 

profundas como endocardites, osteomielites ou septicemia (Cooper et al., 2003). Um dos 

mais importantes mecanismos de patogenicidade adquiridos por estas bactérias é a sua 

elevada aptidão em aderir a estruturas ou superfícies sólidas e a sua posterior 

multiplicação a partir destas, pela produção de biofilme (Shi et al., 2016). Para além disso, 

S. aureus pode adquirir e desenvolver diversos mecanismos de resistência a antibióticos. 

S. aureus resistente à meticilina (MRSA) representa um dos maiores agentes nosocomiais 

causadores de septicemia resistente à maior parte dos antibióticos beta-lactâmicos e 

possui uma elevada prevalência em Portugal (Castro et al., 2016). Dada a extrema 

gravidade das complicações clínicas provenientes da septicemia causada por MRSA e 

ainda a resistência à maior parte dos antibióticos β-lactâmicos, bem como a formação de 

biofilmes, é de extrema importância o estudo das características genéticas das estirpes 

mais prevalentes, com recurso a várias técnicas de tipagem molecular (Jokinen et al., 

2018). E de modo a direcionar com maior eficácia as estratégias de controlo destas 

infeções é necessária uma prespetiva “One Health”, visando estirpes de MRSA associadas 

a humanos, a animais, bem como a potenciais fontes de contaminação ambiental, 

integrando os vários sistemas de saúde e o ecossistema (Igrejas et al., 2018; Monteiro et 

al., 2018). 
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2. Staphylococcus spp. 

2.1. Taxonomia  

Staphylococcus foi, pela primeira vez, identificado como causa de infeção pelo 

cirurgião escocês Sir Alexander Ogston nos anos 80 e classificado como Staphylococcus 

(do grego staphylos [“uva”] e kokkos [“baga” ou “semente”]. Anos depois, Friedrich J. 

Rosenbach, um médico alemão, isolou duas estirpes diferentes de estafilococos, 

atribuindo-lhes a designação consoante a pigmentação das colónias: Staphylococcus 

aureus (do latim [“ouro”]) e Staphyloccocus albus (do latim [“branco”]) mais tarde 

designado de  Staphylococcus epidermidis (Stryjewski & Corey, 2014). O género 

Staphylococcus pertence à família Micrococcaceae, e como o seu nome indica, é 

composto por microrganismos em forma de cocos. Desde os anos 60, onde apenas eram 

reconhecidas três espécies estafilocócicas, vários estudos moleculares e taxonómicos 

foram realizados e ajudaram na identificação de mais de 40 espécies e mais de 20 

subespécies de estafilococos conhecidas até ao momento (Gherardi, Di Bonaventura, & 

Savini, 2018). 

2.2. Caraterísticas gerais e identificação das espécies 

As bactérias do género Staphylococcus são anaeróbias facultativas não 

esporuladas que toleram uma grande variedade de condições de crescimento tais como, 

baixa carência a nível nutricional, intervalos de temperatura de 18°C a 40°C bem como 

elevadas concentrações de sal (Taylor & Unakal, 2017). Quanto à estrutura, estes 

microrganismos apresentam-se sob a forma de cocos com cerca de 0,5 a 1 µm de 

diâmetro, formando grupos de células com forma esférica e possuem, ainda, uma parede 

celular Gram-positiva (Foster, 2017) .  

Para além de todas as características fenotípicas que ajudam a reconhecer estas 

bactérias, existem outros métodos que tornam possível a identificação das diferentes 

espécies de estafilococos. Entre eles, os testes bioquímicos que incluem diversos ensaios 

enzimáticos, redução de nitrato e produção de ácido, utilização anaeróbica de glicose e 

manitol, sensibilidade à lisostafina bem como produção de coagulase (Kumar, Koul, 

Kumar, & Kalia, 2016). Existem também, vários sistemas automatizados, como por 

exemplo o sistema BD Phoenix e VITEK 2, que ajudam na sua rápida identificação e 

diferenciação. Porém, quando as semelhanças entre algumas espécies dificultam a sua 

distinção, é imprescindível o recurso a métodos de biologia molecular, como por exemplo 
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a técnica da PCR (“Polimerase Chain Reaction”) com o uso de “primers” específicos 

(Layer, Ghebremedhin, Moder, König, & König, 2006). 

De uma forma simplificada, as diferentes espécies de Staphylococcus podem ser 

divididas em dois grandes grupos com base na sua capacidade de coagular o plasma 

sanguíneo (reação da coagulase): estafilococos coagulase positivos e os estafilococos 

coagulase negativos; e dois subgrupos consoante a sua associação a humanos ou animais 

(Becker, Heilmann, & Peters, 2014; Foster, 2017). Os estafilococos coagulase positivos 

constituem o grupo mais patogénico do género Staphylococcus e é representado quase 

exclusivamente por S. aureus (Figura 1). Este, é também distinguido das restantes 

espécies de estafilococos, com base na presença de pigmentação dourada das colónias, 

fermentação de manitol e desoxirribonuclease positivo (Foster, 2017; Lowy, 1998).  

Dentro dos estafilococos coagulase negativos, S. epidermidis e S. haemolyticus 

são as espécies que mais frequentemente causam doença no ser humano, mas também 

incluem outras, como S. capitis, S. hominis, S. simulans, S. warneri, S. pettenkoferi e S. 

massiliensis. A espécie S. saprophyticus é distinguida das restantes por ser reconhecida 

como uma causa específica de uretrite aguda enquanto S. lugdunensis por se encontrar 

numa posição intermédia, exibindo caraterísticas de ambos os grupos de estafilococos 

para a produção de coagulase (Becker et al., 2014) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagens de S. aureus ao microscópio e em placa de manitol-sal agar (Jahan et al., 2015; Marcaida, 

2018).  
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2.3. Staphylococcus aureus 

2.3.1. Habitat  

Staphylococcus aureus é uma bactéria que coloniza naturalmente o organismo 

humano e o de outros mamíferos, vivendo numa relação de comensalismo e mutualismo 

com estes, podendo causar uma grande variedade de manifestações clínicas. Pode estar 

presente em vários locais como na pele, nas mucosas e, temporariamente, também no 

trato gastro intestinal do ser humano (Lowy, 1998). Thompson et al. (2014), refere que 

esta bactéria pode ser transportada nas fossas nasais da população saudável de várias 

formas, sendo encontrada em até 80% dos indivíduos dos quais, aproximadamente, 20% 

são portadores persistentes assintomáticos (portadores de alguma estirpe de S. aureus 

durante longos períodos de tempo), 60% são portadores intermitentes e 20% não são 

portadores (quase nunca apresentam a bactéria) (Thompson et al., 2014).  

2.3.2. Mecanismos de patogenicidade  

Quando em condições adversas existe um ponto de entrada para S. aureus, este 

pode causar doença através de vários mecanismos de patogenicidade (Cooper et al., 

2003).  Para além de certas faixas etárias serem mais suscetíveis, como o caso de crianças 

e idosos, existem várias situações de risco onde a bactéria pode encontrar um ponto de 

entrada e colonizar o organismo humano como, por exemplo, através de uma ferida pós-

-cirúrgica, golpe ou queimadura, com posterior colonização; através das mucosas ou vias 

nasais em pessoas com o sistema imunitário debilitado; após implementação de 

Figura 2. Esquema da divisão e caracterização das diferentes espécies de estafilococos com base, 

principalmente, na reação da coagulase (Becker et al., 2014). 
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dispositivos médicos invasivos como os cateteres intravenosos ou próteses; casos de 

hospitalizações recentes e repetidas, bem como más práticas de higiene associadas a 

cuidados de saúde (Salge, Vera, Antons, & Cimiotti, 2013).  

No entanto, devido ao facto desta bactéria se encontrar ubiquamente distribuída 

na natureza, também pode ser encontrada em vários produtos alimentares, com grande 

capacidade de originar intoxicações alimentares designadas por estafilocócicas (Hart, 

2015). 

Staphyloccocus aureus vive numa íntima relação de comensalismo ou mutualismo 

com o hospedeiro. Quando em condições adversas existe quebra deste equilíbrio habitual, 

podem ser capazes de provocar doenças infeciosas nos hospedeiros, tornando-se 

poderosos agentes patogénicos. Estas bactérias Gram-positivas apresentam diversos 

mecanismos de patogenicidade que as tornam eficazes na sua capacidade de causar 

doença.  São produtoras de compostos extracelulares como enzimas e uma ampla gama 

de fatores de virulência intimamente coordenados e regulados, tal como as toxinas 

formadoras de poros e superantigénios. No entanto, além da produção destas substâncias, 

a patogenicidade destas bactérias também é devida aos seus processos metabólicos 

particulares que as permitem adaptarem-se e resistirem, mesmo na presença de 

antibióticos, causando doença (Connolly et al., 2017).  

Primeiramente, S. aureus reage contra a defesa primária produzida pelo 

hospedeiro, ou seja, contra a resposta neutrofílica. Para isso recorre a vários processos, 

incluindo o bloqueio da migração dos leucócitos no seu gradiente quimiotático até ao 

local inflamatório; sequestro de glicoproteínas libertadas pelo hospedeiro com função de 

eliminar os antigénios, como as imunoglobulinas; uso de uma estrutura externa 

polisacarídica, a cápsula bacteriana, conferindo proteção à célula, ou ainda, a formação 

de placas bacterianas em superfícies húmidas, ou seja, os biofilmes, permitindo a sua 

sobrevivência em ambientes hostis (Tong et al.,2015).  

Os vários fatores de virulência produzidos por S. aureus dão origem a diversas 

substâncias de natureza proteica, como as toxinas, que penetram nos tecidos e alteram o 

metabolismo normal do hospedeiro. Os principais fatores de virulência produzidos por 

S.aureus são: proteínas termo-estáveis responsáveis por intoxicações alimentares, tal 

como as enterotoxinas estafilocócicas clássicas e não clássicas; exotoxina superantigénica 

responsável pelo síndrome do choque tóxico, a Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-

1); toxinas esfoliativas, responsáveis pela síndrome da pele escaldada, e toxinas 

citolíticas, a leucocidina Panton-Valentine e hemolisinas (alfa, beta, delta e gama). As 
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hemolisinas são reconhecidas por lisar os glóbulos vermelhos do sangue envolvendo a 

rutura da barreira epitelial enquanto que a leucocidina Panton-Valentien possui ação lítica 

para os leucócitos com lesões necróticas na pele e nas mucosas (Puah, Chua, & Tan, 

2016). 

Além de toda esta ampla gama de toxinas, os fatores de virulência também 

incluem a secreção de enzimas que atuam na degradação das moléculas produzidas pela 

resposta imune ou metabolismo do hospedeiro, alterando as suas vias metabólicas ou 

sinalização intracelular. Entre as mais importantes, a coagulase, que atua a nível da 

coagulação do plasma, funcionando como escudo protetor contra a fagocitose; as 

proteases, que atuam na clivagem proteolítica de modo a converter os compostos tóxicos 

em inofensivos, e a estafilocinase ou fibrinolisina, com ação fibrinolítica (Kong, Neoh, 

& Nathan, 2016). 

Por último, um dos mais importantes mecanismos de patogenicidade adquiridos 

por estas células, é a sua elevada aptidão em aderir a estruturas ou superfícies sólidas e a 

sua posterior multiplicação a partir destas, pela produção de biofilme (Shi et al., 2016). 

2.3.2.1. Produção de biofilme 

S. aureus é considerado um agente patogénico bacteriano com uma grande 

capacidade de se adaptar e se desenvolver em vários tipos de ambientes. O uso e a 

implementação de dispositivos médicos têm vindo a aumentar na medicina humana 

moderna, como solução no tratamento de diversas doenças. S. aureus consegue aderir à 

maior parte destas estruturas formando um biofilme. Os biofilmes são comunidades 

biológicas com um elevado grau de organização, onde as bactérias formam colónias 

estruturadas, coordenadas e funcionais. Estas crescem em matrizes poliméricas 

hidratadas, também designadas de substâncias poliméricas extracelulares, produzidas por 

elas próprias sob qualquer superfície ou interface biótica ou abiótica (Shi et al., 2016). 

Desta forma, as infeções causadas por este agente relacionadas com dispositivos médicos, 

tal como os cateteres e implantes, têm sido amplamente reconhecidas como infeções 

crónicas que progridem lentamente e de difícil tratamento (Atshan et al., 2013).  

Segundo Abdallah et al. (2014), o mecanismo de formação do biofilme envolve 

quatro principais etapas: a adesão a superfícies sólidas, a produção da matriz extracelular, 

a formação e crescimento de colónias e, por fim, a dispersão do biofilme de modo a 

contaminar outras estruturas. A adesão, o primeiro passo fundamental para a formação 

do biofilme, pode ser influenciada pelo meio ambiente e vários fatores físicos ou 
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químicos, como a temperatura, o pH e interações físico-químicas (Abdallah et al., 2014). 

Esta é também facilitada pela expressão de vários componentes da superfície microbiana, 

que não são mais do que proteínas com a capacidade de reconhecerem moléculas adesivas 

da matriz (MSCRAMMs). Estas proteínas podem-se ligar a um ou mais fatores da matriz 

extracelular do hospedeiro, incluindo o fibrinogénio, elastina e sialoproteína óssea, 

desempenhando um papel crucial na capacidade das bactérias em causar doença (Atshan 

et al., 2013; Lister & Horswill, 2014). 

A formação de biofilme por S. aureus está ainda profundamente ligada à sua 

capacidade de produção do operão ica, que codifica um polissacarídeo de adesão 

intercelular (PIA) também chamado de poli-N-acetil-glicosamina. Este composto tem a 

finalidade de produzir uma substância mucosa capaz de unir as células do biofilme, 

sustentando os contactos célula a célula e facilitando a sua adesão a outras superfícies de 

interesse, formando assim uma estrutura com elevada estabilidade que não é facilmente 

afetada pelas agressões produzidas pelo sistema imunitário do hospedeiro bem como pela 

terapia com antimicrobianos (Atshan et al., 2013; Shi et al., 2016). 

Além disso, é mais favorável para as bactérias durante uma infeção crescerem 

agregadas em biofilme pois neste caso o acesso dos antibióticos às celulas bacterianas 

mais profundas é dificultado, diminuindo assim as suas taxas de difusão. Pensa-se 

também que os mecanismos habituais de resistência bacteriana aos antibióticos em 

biofilmes estejam de alguma forma alterados, sendo que células normalmente 

susceptíveis a um dado antibiótico, quando crescem em biofilmes tornam-se quiescentes, 

aumentando a sua tolerância a esse composto (Lister & Horswill, 2014).  

2.3.3. Resistência a antibióticos em S. aureus 

Antes da introdução dos antibióticos, na década de 40, a maior parte das infeções 

hospitalares, nomeadamente pneumonias, eram causadas por Staphylococcus spp., 

levando a altas taxas de mortalidade (Deurenberg et al., 2007). Quando se iniciou a 

comercialização da penicilina, observou-se a suscetibilidade por parte desta bactéria a 

esse medicamento. No entanto, passados poucos anos, surgiu a primeira estirpe de S. 

aureus com resistência a esse mesmo antibiótico e, revelando estar associada com a 

expressão de uma enzima β-lactamase extracelular, a penicilinase, produzida pela bactéria 

e capaz de degradar a penicilina (Deyno, Toma, Worku, & Bekele, 2017).  

De modo a solucionar o problema, foram colocados no mercado novos 

antibióticos, como eritromicina, tetraciclina e aminoglicosídeos. Por volta da década de 
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50 surgiram as primeiras estirpes multirresistentes. Um novo antibiótico semissintético 

insensível à ação hidrolítica da β-lactamase, a meticilina, foi então desenvolvido em 1960 

de modo a combater bactérias multirresistentes. Porém, num curto período de tempo após 

a sua introdução, foi descrita uma estirpe com capacidade de resistência. Uma das 

caraterísticas de S. aureus é a sua elevada aptidão em desenvolver com eficácia resistência 

aos agentes antimicrobianos, no entanto, está muitas vezes implicada, também, na elevada 

utilização de antibióticos (Akil & Muhlebach, 2018). 

2.3.3.1. Mecanismo de ação e resistência dos antimicrobianos 

Os antimicrobianos são substâncias que inibem ou eliminam o crescimento de 

microrganismos sendo, por isso, comumente usados no tratamento e prevenção de 

infeções. Podem ser classificados em bactericidas ou bacteriostáticos. Os fármacos 

bactericidas atuam eliminando diretamente o microrganismo, enquanto os 

bacteriostáticos inibem o crescimento e multiplicação bacteriana (Crofts, Gasparrini, & 

Dantas, 2017). Entre os principais grupos de antibióticos bactericidas estão os 

aminoglicosídeos, os β-lactâmicos, as fluoroquinolonas e os glicopeptídeos, enquanto que 

as lincosamidas, as oxazolidinonas e os macrolídeos são alguns dos fármacos com ação 

bacteriostática (Nemeth, Kuster, & Oesch, 2014).  

A resistência bacteriana aos antimicrobianos pode ser manifestada através de 

diversos mecanismos, podendo ser dividida em dois grupos: resistência intrínseca (inata) 

e extrínseca (adquirida). 

A resistência intrínseca é uma caraterística inata de determinada célula bacteriana 

para certos antimicrobianos. Por exemplo, o Mycoplasma spp. apresenta resistência inata 

aos β-lactâmicos enquanto Enterococcus spp. apresenta resistência inata às cefalosporinas 

e aminoglicosídeos de baixa carga.   

A resistência adquirida ocorre quando uma bactéria sensível a determinado 

antibiótico desenvolve resistência, podendo ocorrer através de mutação e seleção 

(evolução vertical) e/ou, transferência e aquisição de um novo elemento genético exógeno 

que codifica a resistência ao antibiótico (evolução horizontal) (Soucy, Huang, & 

Gogarten, 2015). Este último processo pode ocorrer por transdução, transformação ou 

conjugação. Na transdução, um gene exógeno é transferido de uma bactéria para a outra 

através da intervenção de bacteriófagos, enquanto na transformação as bactérias adquirem 

material genético livre no ambiente. Por último, a transferência de segmentos genéticos 



9 
 

na conjugação ocorre através de contacto direto célula-a-célula por plasmídeos 

(Giedraitienė, Vitkauskienė, Naginienė, & Pavilonis, 2011). 

Os principais tipos de mecanismos bioquímicos através dos quais as células 

bacterianas apresentam resistência antimicrobiana são os seguintes: diminuição da 

absorção do antimicrobiano; degradação ou modificação enzimática dos antimicrobianos; 

alteração do alvo do antimicrobiano e a sua superprodução e, a remoção do 

antimicrobiano da célula por um mecanismo de efluxo (Blair, Webber, Baylay, Ogbolu, 

& Piddock, 2014). 

Os antibióticos são agrupados segundo as suas características químicas em 

diversas classes: β-lactâmicos, fluoroquinolonas, aminoglicosídeos, tetraciclinas, 

macrólidos, lincosaminas, estreptograminas, sulfamidas, fenicois, linezolide e 

mupirocina, como representado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 3. Mecanismos de ação de algumas classes de antibióticos (Kapoor, Saigal, & Elongavan, 2017). 

As penicilinas (PEN), bem como outros β-lactâmicos, incluindo a oxacilina 

(OX), inibem a síntese da parede celular bacteriana e, consequentemente, são 

consideradas bactericidas. As penicilinas interferem com o último passo da biossíntese 

da parede celular. que consiste na adição de novas subunidades ao peptidoglicano (Crofts, 

Gasparrini, & Dantas, 2017; Sultan et al., 2018).  
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A resistência aos β-lactâmicos pode ser dividida em três princípios:  

• Evitar que o fármaco atinja o seu objetivo por diminuição da 

permeabilidade da célula bacteriana ao antibiótico.  

• Alteração do alvo, alterando as proteínas que se vão ligar à penicilina 

(PBP´s). 

• Inativação do antibiótico, pela produção de enzimas como as β-lactamases.  

 

O mecanismo mais importante para a resistência às penicilinas e cefalosporinas é 

a hidrólise do anel do β-lactâmico mediada por β-lactamases, o que provoca a inativação 

do antibiótico (Kapoor et al., 2017). Os genes que codificam as β-lactamases, como o 

blaZ, são transferidos através de transposões mas também podem ser encontrados em 

integrões (Munita & Arias, 2016). Uma vez que as enzimas da síntese da parede estão na 

membrana da superfície externa, estas β-lactamases estão estrategicamente localizadas 

para a máxima proteção da bactéria, mantendo a concentração interna do antibiótico 

abaixo dos níveis inibitórios (Kapoor et al., 2017). Gerações seguintes de cefalosporinas 

foram criadas com o intuito de resistir às β-lactamases, tais como a cefoxitina (FOX) 

(Fair & Tor, 2014). 

As fluoroquinolonas são uma vasta classe de agentes bactericidas sintéticos 

amplamente utilizados em medicina veterinária e humana. Uma das quinolonas mais 

utilizadas é a ciprofloxacina (CIP) (Ahmed, 2017; Czyrski, 2017). As quinolonas 

evoluíram de forma a serem capazes de ter ação contra bactérias Gram-negativas e Gram-

-positivas (Leyva-Ramos, Socorro; Hernández-López, 2017). A sua atividade baseia-se 

na inibição de enzimas envolvidas na síntese de DNA como por exemplo a DNA girase 

ou a DNA topoisomerase IV (Ventola, 2015). A resistência às fluoroquinolonas pode 

ser mediada por plasmídeos R que contêm genes que codificam enzimas que alteram o 

antibiótico e permitem à bactéria sobreviver em ambientes com doses letais de 

antibióticos, como por exemplo a enzima bifuncional codificada pelo gene aac6’(Ie)-

aph2’’(Ia) (Giedraitienė et al., 2011), também responsável pela resistência aos 

aminoglicosideos (F. J. Schmitz et al., 1999). Ainda, um dos mecanismos mais frequentes 

é a perpetuação de mutações pontuais nos genes que codificam os alvos destes 

antibióticos, ou seja, mutações no gene gyrA, com alteração da DNA girase, que impede 

a ligação da quinolona pelo não reconhecimento do seu alvo (Ventola, 2015). 

As tetraciclinas inibem a síntese de proteínas impedindo a associação de tRNA 

com a subunidade 30S do ribossoma bacteriano. Como mecanismo de resistência, as 
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bactérias possuem bombas de efluxo específicas para estes antibióticos que fazem a sua 

expulsão através da membrana citoplasmática (Soares et al., 2012). As bombas de efluxo 

estão muito bem descritas como mecanismo de resistência a tetraciclinas e os genes que 

as codificam são cada vez mais comuns em muitas bactérias comensais e patogénicas 

devido à aquisição genes como tet(L), tet(K), tet(M), tet(O), etc. (Kapoor et al., 2017; 

Soares et al., 2012).  

Os macrólidos, como a eritromicina (ERY), inibem a síntese de proteínas 

através da ligação à subunidade 50S do ribossoma, bloquendo a saída do péptido (Kapoor 

et al., 2017). A resistência aos macrólidos ocorre através de três mecanismos: evitar que 

o fármaco atinja o seu objetivo por expressão de bombas de efluxo, alterar o local alvo 

no ribossoma para evitar a ligação deste antibiótico e inativação do antibiótico pela 

produção de enzimas específicas. A expressão de genes da família MEF codificam 

bombas de efluxo específicas para macrólidos. Os genes erm(A), erm(B) ou erm(T), 

codificam metilases que metilam resíduos de adenina no rRNA 23S, impedindo a ligação 

dos macrólidos à subunidade 50S do ribossoma (Soares et al., 2012). 

A classe das lincosamidas inibe a síntese de proteínas através da ligação à 

subunidade 50S do ribossoma. A clindamicina (DA) tem a mesma função da 

eritromicina, ou seja, inibição da síntese proteica. Os genes que participam no mecanismo 

de resistência a esta classe de antibiótico são linA, linB, vgaA, vgaB, vgaC, vgaE, mphC, 

linA e linB que utilizam a diminuição da ligação ribossomal como mecanismo de 

resistência (Spížek & Řezanka, 2017). 

As sulfamidas são uma classe estruturalmente diversificada de antibióticos 

bacteriostáticos, inibidores da síntese do ácido fólico, conduzindo a uma repressão da 

replicação e síntese do DNA. Como exemplo das sulfamidas temos o agente 

antimicrobiano trimetoprim/sulfametoxazole (SXT) (Ahmed, 2017; Fair & Tor, 2014). 

As bactérias resistentes a esta classe de antibióticos diminuem a permeabilidade da parede 

celular e promovem a formação de enzimas com reduzida sensibilidade a estes 

antibióticos. Estas bactérias, geralmente, têm na sua constituição genómica genes que 

lhes conferem essa resistência como dfrA, dfrB, dfrG e dfrK (Zanger et al., 2014). 

Os aminoglicosídeos inibem a síntese de proteínas através da ligação à 

subunidade ribossomal 30S levando a uma tradução errática das proteínas. Alguns dos 

antibióticos pertencentes à classe dos aminoglicosídeos são canamicina (K), 

tobramicina (TOB) e gentamicina (CN). As bactérias com resistência aos 

aminoglicosídeos podem socorrer-se de três mecanismos: diminuição da permeabilidade 
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da parede celular, modificação enzimática do antibiótico e modificação estrutural das 

subunidades dos ribossomas alvo (Ahmed, 2017). O mecanismo de resistência mais 

comum incluí acetiltransferases (AAC), como o gene codificante da enzima modificadora 

bifuncional aac6’(Ie)-aph2’’(Ia) e nucleotidiltransferases (ANT) como o gene ant(4´)-Ia 

(Fair & Tor, 2014; F. J. Schmitz et al., 1999). 

O linezolida (LNZ) pertence à classe das oxazolidinonas e impede a síntese 

proteica ligando-se à região do rRNA 23S da subunidade maior do ribossoma (Musumeci 

et al., 2016). O mecanismo de resistência envolve a aquisição do gene de resistência cfr 

que leva à produção de uma metiltransferase (Morales et al., 2010). 

O ácido fusídico (FD) é um antibiótico de espectro estreito com capacidade de 

bloquear a síntese proteica. A ação do ácido fusídico é em grande parte bacteriostática, 

mas, em concentrações elevadas, o efeito pode ser bactericida (Trubiano & Grayson, 

2015). 

A mupirocina (MUP) inibe, por competição, a síntese bacteriana de isoleucil-

tRNA, o que interfere com a síntese de proteínas. É um agente antimicrobiano que atua 

contra estreptococos e estafilococos, sendo produzida por Pseudomonas fluorescens. Em 

estafilococos a resistência mais comum incide numa mutação na enzima alvo ou então é 

mediado por uma enzima específica, codificada por um plasmídeo não suscetível à 

mupirocina (Morton, Johnston, Patterson, & Archer, 1995). 

 

3. Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) 

3.1. Etiologia  

A resistência de Staphylococcus aureus à meticilina deveu-se à ocorrência de uma 

mutação que conduziu à alteração de uma sequência de aminoácidos. Esta sequência 

polipeptídica codificada a nível cromossómico, pelo gene mecA, origina uma proteína de 

ligação da penicilina (PBP) modificada, denominada de PBP2a ou PBP2’, com um papel 

crucial na ligação à penicilina e com afinidade reduzida para os antibióticos β-lactâmicos, 

Esta PBP é uma enzima que participa ativamente na síntese do peptidoglicano, 

responsável por promover resistência às paredes celulares bacterianas mas cujo local 

ativo de ligação aos β-lactâmicos se encontra inacessível, impedindo a sua ação e 

permitindo assim o normal decorrer da síntese da parede celular das bactérias (García-

Fernández et al., 2017; Milheiriço, de Lencastre, & Tomasz, 2017; Siddiqui & Koirala, 

2018). Assim a ativação constitutiva do gene mecA confere resistência bacteriana à 
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penicilina e aos vários antibióticos semelhantes à penicilina (meticilina, oxacilina), 

permitindo que a biossíntese da parede celular, alvo dos β-lactâmicos, decorra 

normalmente, mesmo na presença de concentrações inibitórias de antibiótico (Siddiqui & 

Koirala, 2018). 

3.2. Caraterização por tipagem molecular  

A tipagem molecular das bactérias é imprescindível, tanto clínica como 

epidemiologicamente, para determinar a causa da infeção, modos de transmissão durante 

os surtos ou a análise da sua relação com outras bactérias, bem como para a avaliação das 

características específicas da linhagem genética. Existe uma ampla gama em termos de 

técnicas de tipagem, com diferentes vantagens e desvantagens em cada uma delas. Por 

esse motivo, é comum combinar vários métodos, dependendo do objetivo de cada estudo. 

3.2.1. Tipo de SCCmec 

A caracterização da cassete cromossómica SCCmec é uma das ferramentas mais 

importantes para o estudo de MRSA. SCCmec é uma grande estrutura genética e contém 

os genes que conferem a MRSA a sua resistência caraterística à meticilina (genes mecA 

ou mecC). Estes genes propagam-se através do elemento genético móvel, SCCmec, e a 

sua disseminação na natureza por parte de S. aureus é conseguida através de diversos 

mecanismos de transferência horizontal de genes. Já foram descritos a nível mundial mais 

de uma dezena de diferentes tipos destes elementos genéticos, sendo que a prevalência de 

cada tipo de SCCmec varia geograficamente (Akil & Muhlebach, 2018; Siddiqui & 

Koirala, 2018). 

A regulação da expressão do gene mecA e a consequente produção da PBP2a bem 

como a sua propagação entre espécies é influenciada pela presença de dois complexos 

essenciais no elemento genético SCCmec. O complexo regulador do gene mecA (mecR1, 

mecI, mecR2) e o complexo genético ccr que codifica recombinases permitindo a 

transmissão horizontal intra e interespécies do SCCmec. A combinação destes dois 

complexos é o que define o tipo de SCCmec (Ruud H Deurenberg & Stobberingh, 2008). 

Em 2011, foi descoberto e isolado em estirpes de S. aureus um gene homólogo do mecA, 

o mecC (Ford, 2018; Milheiriço et al., 2017). Desde então, este gene disseminou-se 

rapidamente e já foi encontrado em várias espécies hospedeiras, em vários países 

Europeus (Milheiriço et al., 2017; Paterson et al., 2014). A proteína codificada por este 

gene é caraterizada por possuir um conteúdo genético diferente, bem como propriedades 

bioquímicas distintas da proteína codificada pelo gene mecA (Milheiriço et al., 2017).  
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Para a classificação dos diferentes tipos e subtipos de SCCmec realizam-se 

diferentes PCRs multiplex. Tradicionalmente, existem 11 tipos de SCCmec (I-XI), mas 

estudos mais recentes descreveram um novo tipo de ccr que levou à classificação de dois 

novos tipos, o tipo XII, descoberto em 2015 (Wu, Li, Liu, Xue, & Zhao, 2015) e o tipo 

XIII mais recentemente (Baig et al., 2018). 

3.2.2. Tipo de locus agr 

S. aureus apresenta um sistema de quorum sensing (ou autoindução) que é capaz 

de regular, entre outras coisas, numerosos fatores de virulência e patogenicidade. Esta 

regulação é feita a partir do locus agr (accesory gene regulation). O sistema agr foi 

descrito pela primeira vez em S. aureus em 1988 (Peng, Novick, Kreiswirth, Kornblum, 

& Schlievert, 1988), e acabou por ser amplamente distribuído entre outras espécies de 

Staphylococcus (Vandenbroucke-Grauls, van Rossum, Verhoef, Van Wamel, & Fluit, 

1998). A sua função é ajudar as bactérias na evasão das defesas do hospedeiro, assim 

como proliferar mais efetivamente no hospedeiro e degradar as suas células e tecidos 

através da secreção de fatores de virulência (Kavanaugh & Horswill, 2016). Este circuito 

de regulação permite a comunicação célula-célula através de um peptídeo que atua como 

um sinal após a sua acumulação. Desta forma, gera-se uma cascata que induz a produção 

de toxinas (Novick & Geisinger, 2008). 

Quatro tipos de variantes do locus agr (I, II, III e IV) foram identificados (Peng et 

al., 1988). Diversos estudos têm tentado relacionar o tipo de agr com diferentes linhagens 

clonais, a sua associação com doenças ou a sua relação com as toxinas produzidas (Tabela 

1) (Tan, Li, Jiang, Hu, & Li, 2018). 

Sabe-se que estirpes de S. aureus pertencentes a um determinado grupo agr são 

capazes de ativar a cascata de agr em estirpes pertencentes ao mesmo grupo e, além disso, 

conseguem inibir o funcionamento do operão em estirpes de outros grupos agr (Shopsin 

et al., 2003). 
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Tabela 1. Relação entre o tipo de locus agr, as linhas genéticas de S. aureus e as doenças causadas 

(Marcaida, 2018). 

Tipo de agr CC Doenças 

I 
CC8, CC25, CC22, CC45, 

CC395 
Endocardite 

II CC5, CC12, CC15 
Endocardite 

Septicemia 

III CC30 TSST 

IV CC121 
Síndromes esfoliativos 

TSST 

 

3.3. Prevalência de MRSA a nível mundial 

Desde 1960, quando foi relatado pela primeira vez o MRSA, num hospital do 

Reino Unido, um grande número de clones já se disseminou amplamente em todo o 

mundo (Bouchiat et al., 2017).  Atualmente, S. aureus encontra-se entre as principais 

bactérias causadoras de infeções nosocomiais em vários países, sendo mais frequente os 

casos de septicemia, infeções respiratórias e da pele (Monaco, Pimentel de Araujo, 

Cruciani, Coccia, & Pantosti, 2016). A sua disseminação já não se limita apenas a pessoas 

previamente hospitalizadas ou associadas a cuidados de saúde, mas também a indivíduos 

saudáveis na comunidade, com escassos fatores de risco associados a cuidados de saúde 

(Gustave et al., 2018; Monaco et al., 2016) 

A prevalência mundial de MRSA varia entre 20% a 80% e está associada a uma 

elevada morbilidade e mortalidade. Está presente tanto em países mais desfavorecidos 

como nos mais desenvolvidos. Na Malásia e África do Sul, MRSA é frequentemente 

isolado em ambientes hospitalares enquanto, nos Estados Unidos da América as infeções 

por MRSA causam entre 18.000 mortes e 80.000 infeções graves em cada ano, incluindo 

infeções hospitalares e na comunidade (Morgenstern et al., 2016). As infeções por MRSA 

que ocorrem na comunidade, nos EUA, são mais frequentes em certos grupos como, 

crianças, atletas, recrutas militares, reclusos, homossexuais, pessoas portadoras do vírus 

HIV/SIDA, sendo a sua disseminação devida principalmente à predominância de um 

clone de MRSA, designado de USA300 (ST8-SCCmecIVa) (Johnson, 2011; Read et al., 

2018). 
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As taxas de MRSA associados a cuidados de saúde, variam consideravelmente 

entre os vários países da Europa, com uma prevalência alta no Sudoeste da Europa 

(>20%) e uma prevalência baixa no Nordeste da Europa (<5%) (Centre & Prevention, 

2018). Em 2017, a situação de infeções severas causadas por MRSA em alguns países da 

Europa era a seguinte: Áustria: 5,9%; Reino Unido: 6,9%; Bélgica: 8,5 % e Alemanha: 

9,1%. Para além destes, a maioria dos países da Europa central reportou valores de 

resistência à meticilina inferiores a 25%, enquanto os países situados no sul registaram 

valores bem mais elevados, 4 dos quais com taxas superiores a 25% (Espanha: 25,3%; 

Croácia: 28,5%; Eslováquia: 29,2%; Chipre: 31,2% e Itália: 33,9%) e 3 com taxas 

superiores a 38% (Grécia: 38,4%; Portugal: 39,2% e Roménia: 44,4%) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à disseminação do MRSA associado a cuidados de saúde, os clones 

mais prevalentes na Europa são o CC5, CC8, CC22, CC30 e CC45. Enquanto em estirpes 

de MRSA na comunidade, as principais linhas genéticas encontram-se agrupadas no CC8. 

A prevalência de MRSA na comunidade ainda é baixa, porém, nos últimos anos, tem 

aumentado consideravelmente em vários países Europeus (Monaco et al., 2016). Sendo 

que os seus clones estão cada vez mais presentes nos hospitais, tornando a linha que 

Proporção (%) de estirpes 

resistentes (R)  

Figura 4. Estirpes de MRSA associados a cuidados de saúde, no ano de 2017, ao nível dos países europeus 

participantes no European Antimicrobial Resistance Surveillance System (Centre & Prevention, 2018). 
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separa as duas áreas mais estreitas, dificultando sua diferenciação (Bal et al., 2016; Planet, 

2017). 

Em Portugal, nos últimos anos a prevalência de S. aureus resistentes à meticilina, 

tem rondado uma das taxas mais elevadas ao nível Europeu, em que mais de 40% dos 

isolados S. aureus provenientes de indivíduos com infeção hospitalizados em Portugal, 

foram identificados como resistentes à meticilina (Castro et al., 2016; Igrejas et al., 2018). 

A maioria dos isolados de MRSA em Portugal, pertencem a tipos clonais hospitalares, 

sendo que apenas uma pequena proporção diz respeito a clones característicos da 

comunidade. Os complexos clonais hospitalares mais prevalentes em Portugal, são CC22 

(EMRSA-15) e CC5. Para além disso, a maioria das estirpes de MRSA presentes na 

comunidade são clones do tipo hospitalar, como o EMRSA-15, pela primeira vez descrito 

em surtos hospitalares na Inglaterra (Couto, Belas, Kadlec, Schwarz, & Pomba, 2015; 

Grundmann et al., 2014).  

 

4. MRSA- Perspetiva “One Health” 

O surgimento de bactérias multirresistentes é atualmente um problema, sendo a 

capacidade do MRSA em estabelecer novos reservatórios uma das maiores preocupações, 

tornando a sua disseminação muito mais difundida. Dependendo do ambiente em que se 

encontram, as linhas genéticas de MRSA podem ser classificadas em três grandes grupos 

(Figura 5): 

• HA-MRSA (MRSA associado ao ambiente hospitalar) 

• CA-MRSA (MRSA associado à comunidade) 

• LA-MRSA (MRSA associado ao gado) 
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Figura 5. Relação entre os três grandes grupos de linhas genéticas de MRSA classificadas de acordo com 

o ambiente em que se encontram: HA-MRSA (MRSA associado ao ambiente hospitalar), CA-MRSA 

(MRSA associado à comunidade) e LA-MRSA (MRSA associado ao gado) (Adaptada de Marcaida, 2018). 

 

O primeiro caso de MRSA em animais foi documentado em 1972 em mastite de 

vaca (Devriese, Van Damme, & Fameree, 1972). Desde então, numerosos estudos têm 

mostrado a presença de MRSA em diferentes animais de produção e animais de 

companhia, tornando este patógeno um alvo de interesse na área de medicina veterinária, 

indicando-o como um importante reservatório, dada sua transmissibilidade às pessoas. 

As linhas genéticas mais prevalentes associadas aos animais são as seguintes: 

CC1, CC5, CC97, CC121, CC130 ou CC398 (Fitzgerald, 2012). Uma das linhas genéticas 

mais importantes presentes nos animais é o ST398, detetado pela primeira vez em 2004 

em suínos (Armand-Lefevre, Ruimy, & Andremont, 2005; Voss, Loeffen, Bakker, 

Klaassen, & Wulf, 2005). O MRSA CC398 também foi detetado em outros animais de 

produção, assim como em humanos (Bardiau et al., 2013; Nemati et al., 2008; Witte, 

Strommenger, Stanek, & Cuny, 2007),  mostrando uma grande capacidade de colonizar 

diferentes tipos de hospedeiros. O contato com animais de produção é um claro risco de 

colonização e infeção por esta linha genética, sendo a sua presença mais frequente entre 

os criadores ou veterinários com acesso direto aos animais.  
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Estudos indicam que existem várias formas de transmissão de MRSA CC398 de 

animais para humanos, a partir de contato direto com animais, contaminação ambiental, 

ou manuseio ou ingestão de carne contaminada (Figura 6). 

Figura 6. Ciclo LA-MRSA mostrando as possíveis interações entre diferentes ambientes (Smith, 2015). 

 

No entanto, numerosos casos de colonização por MRSA CC398 têm aparecido 

nos últimos anos em pessoas sem contato direto com animais ou não relacionados a outros 

fatores de risco mencionados acima, apoiando a teoria da possível transmissão entre 

humanos (Larsen et al., 2015; Lekkerkerk et al., 2015; van Rijen et al., 2014). 

Em 2007, o primeiro surto devido ao MRSA CC398 foi documentado num 

hospital holandês, com nove casos de infeção e/ou colonização, incluindo pacientes e 

funcionários (Wulf & Voss, 2008). Infeções por MRSA CC398 em humanos, embora não 

usuais, podem ser graves, podendo adquirir o patógeno mesmo sem ter contato direto com 

animais ou fazendas (Larsen et al., 2015). Estes casos indicam novas rotas de transmissão 

de MRSA CC398 desconhecidas até o momento (Anker et al., 2018). 

Nos últimos anos, o grande aumento na produção animal levou os produtores a 

recorrerem a uma extensa variedade de aditivos alimentares bem como o uso de diversos 

antibióticos para o controlo da saúde animal e recentemente, para promoção do 

crescimento animal e eficiência alimentar (Monteiro et al., 2018). Porém, num curto 
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período de tempo, isto poderá resultar no surgimento de novas estirpes resistentes em 

animais, que facilmente emergem em humanos. A perspetiva “One Health” surge como 

uma estratégia para combater a resistência antimicrobiana e visa o controlo e 

monotorização de estirpes de MRSA associadas a humanos, a animais, bem como a 

potenciais fontes de contaminação ambiental, integrando os vários sistemas de saúde e o 

ecossistema (Igrejas et al., 2018; Monteiro et al., 2018). 

 

5. MRSA e Septicemia  

A septicemia causada por MRSA representa uma infeção do tipo nosocomial de 

extrema gravidade, levando a diversas manifestações clínicas como, infeções 

metastáticas, endocardite infeciosa, artrite séptica, osteomielite e choque séptico 

(Hassoun, Linden, & Friedman, 2017; Simor et al., 2016). Uma das causas prováveis de 

se desenvolver septicemia por MRSA é através da colonização nasal intermitente e 

persistente por MRSA (Hassoun et al., 2017). Existem, no entanto, alguns fatores de risco 

para a incidência de infeção severa causada por MRSA, nomeadamente o facto dos 

indivíduos serem idosos e haver pacientes com outro tipo de doença associada, tal como 

cirrose hepática, insuficiência renal, diabetes e pacientes em hemodiálise. Para além 

destes fatores, a prescrição inadequada e o uso excessivo de antibióticos aumentam o 

risco de morte por este tipo de infeção (Pastagia, Kleinman, Lacerda, Cruz, & Jenkins, 

2012). 

Vários estudos epidemiológicos a nível Europeu sugerem que os complexos 

clonais mais prevalentes em infeções causadas por MRSA na corrente sanguínea são 

complexos clonais de origem hospitalar, entre eles o CC5 (ST125; t067) e em menor 

número, os de origem comunitária, como o CC8 (ST8; t008) (Jokinen et al., 2018; Jung 

et al., 2016). 

Dada a extrema gravidade das complicações clínicas provenientes de uma infeção 

generalizada causada por S. aureus e ainda a sua associação à resistência à meticilina bem 

como à maior parte dos antibióticos β-lactâmicos, é de extrema importância o estudo das 

características genéticas das estirpes mais prevalentes em septicemias de modo a 

direcionar com maior eficácia as estratégias de controlo destas infeções (Jokinen et al., 

2018). Para além disso, existe a possibilidade de melhoria deste cenário, recorrendo a 

uma terapia antimicrobiana adequada para o seu possível tratamento (Chan et al., 2012). 
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Um dos antibióticos de primeira escolha no tratamento adequado deste quadro 

clínico, é a vancomicina, um glicopeptídeo muitas vezes usado no tratamento de infeções 

causadas por bactérias com resistências a antibióticos (Choo & Chambers, 2016; Holmes, 

Tong, Davis, & van Hal, 2015). Porém, devido ao aumento progressivo da perda de 

suscetibilidade a este antibiótico, no caso de existir uma resposta clínica fraca mesmo 

com valores de concentração mínima inibitória próximos do limite (2 μg/ml), deve-se 

recorrer a outro método de tratamento (Choo & Chambers, 2016). A daptomicina 

(lipopetídeo), linezolida (oxazolidinona), telavancina (lipoglicopeptideo) e ceftarolina 

(cefalosporina de 5ª geração) são algumas das alternativas eficazes. Se nenhuma destas 

opções forem eficazes na melhoria da condição clínica, deve-se recorrer a terapias 

antimicrobianas combinadas, adicionando aos antimicrobianos acima mencionados um 

segundo antibiótico (por exemplo, um β-lactâmico), levando a mecanismos sinergéticos 

em que um antibiótico potencia a atividade do outro e diminui também a perda de 

suscetibilidade (Kullar, Sakoulas, Deresinski, & Van Hal, 2016). 
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II. Objetivos  

Com a realização deste trabalho pretendeu-se como principal objetivo identificar 

e caracterizar o perfil de resistência a antibióticos e formação de biofilmes de 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina provenientes de septicemias. 

Em termos de objetivos específicos pretendeu-se:  

1) Identificar o Staphylococcus aureus resistentes à meticilina provenientes de 

septicemias através de um meio de cultura específico; 

2) Testar a suscetibilidade dos isolados de MRSA frente a 14 agentes 

antimicrobianos [penicilina G (10un), oxacilina (2µg), gentamicina (10µg), 

mupirocina (200µg), cefotoxina (30µg), ciprofloxacina (5µg), eritromicina 

(15µg), ácido fusídico (10µg), clindamicina (2µg), linezolida (10µg), tobramicina 

(10µg), canamicina (30µg), timetroprim-sulfametoxazol (1.25-23.75µg) e 

tetraciclina (30µg)]; 

3) Analisar o potencial de MRSA para a formação de biofilme pelo método Congo 

Red Agar; 

4) Identificar através da técnica de PCR usando primers específicos os genes 

codificadores de resistência, virulência e responsáveis pela formação de biofilmes 

em MRSA. 
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III. Material e métodos  

1. Material biológico 

Para se efetuar este estudo foram obtidas 65 amostras de sangue provenientes de 

pacientes com septicemias, no âmbito de um protocolo de Cooperação Científica com 

o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, entre 2016 e 2019.  

 

2. Meios de cultura 

Todos os meios utilizados para o estudo foram conjugados com água destilada e 

autoclavados a 121ºC durante 15 minutos. Seguidamente, foram plaqueados em placas de 

Petri no interior de uma câmara de fluxo laminar vertical. Os meios de cultura que foram 

utilizados no decurso deste trabalho, assim como a sua composição, encontram-se 

descritos em Anexo. 

 

3. Isolamento e identificação de MRSA 

Com o objetivo de identificar MRSA as amostras obtidas foram semeadas em 

meio ORSAB suplementado com 2mg/ml de oxacilina de forma a observar o crescimento 

de colónias resistentes a este antibiótico. As placas foram colocadas em estufa à 

temperatura de 37ºC durante 24h. Colónias de MRSA crescem apresentando uma 

coloração azul brilhante, permitindo fazer uma identificação rápida destas bactérias. S. 

aureus foi identificado e diferenciado dos restantes microrganismos através de diversas 

provas bioquímicas, como a coloração de Gram, o teste DNase, catalase e coagulase. A 

confirmação de MRSA foi realizada ainda por reação multiplex em cadeia por ação da 

polimerase (PCR) dos genes 16S, nuc e mecA (resistência à meticilina por estafilococos). 

 

4. Método de suscetibilidade aos antimicrobianos: Método de 

difusão de disco Kirby-Bauer 

Após a identificação de MRSA, procedeu-se ao estudo fenotípico da resistência 

aos antimicrobianos por parte destas bactérias. O método usado baseia-se na distribuição 

de discos de papel de filtro impregnados com uma determinada concentração de 

antibiótico numa placa com Mueller-Hinton agar. O antibiótico irá difundir-se em 
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gradiente ao redor do disco para o agar e a sua área da infiltração é determinada tanto pela 

solubilidade do agente químico como pelo seu tamanho molecular. Quando um 

organismo suscetível a um dado químico for colocado numa placa com esse mesmo 

químico, não ocorrerá crescimento na área circundante do disco, designando-se essa área 

de “zona de inibição” (Figura 7) (Balouiri, Sadiki, & Ibnsouda, 2016).  

Para a realização deste método alguns parâmetros devem ser mantidos constantes, 

como o tipo de agar usado, a quantidade de organismo, a concentração do agente 

antimicrobiano, bem como as condições utilizadas durante a incubação. De modo a 

manter-se constante a quantidade de organismo usado recorre-se a uma turbidez de 0,5 

na escala de McFarland ou a uma densidade ótica entre 0,08 e 0,10 a 625 nm. Os 

antibióticos usados têm concentrações predeterminadas e estão disponíveis 

comercialmente. Depois de inoculadas as placas com os organismos e os respetivos 

antimicrobianos, deve proceder-se a incubação a 37°C por 18-24 horas, antes da leitura 

dos resultados (Syal et al., 2017). O diâmetro das zonas de inibição foi determinado 

usando tabelas do European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

(EUCAST), com a exceção da canamicina em que foram utilizadas as normativas do 

Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Com base nas tabelas de referência, os valores do diâmetro das zonas de inibição 

foram convertidos para a qualificação “Sensível”, “Intermédio” ou “Resistente”. 

Figura 7. Imagem exemplificativa de um antibiograma de MRSA. 
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4.1. Antimicrobianos 

Na Tabela 2 descrevem-se os agentes antimicrobianos usados no presente estudo, 

bem como as respetivas concentrações utilizadas por disco. Estes antimicrobianos 

encontram-se agrupados pela classe em que estão inseridos.  

 

Tabela 2. Resumo das classes dos agentes antimicrobianos utilizados, bem como das quantidades presentes 

em cada disco usado para o teste de suscetibilidade (EUCAST, 2018). 

Classe Antimicrobiano 
Quantidade por 

disco 

Penicilinas 

Benzilpenicilina/Penicilina G 

(PEN) 
10 unidades 

Oxacilina (OX) 2 µg 

Cefalosporinas  

(2ª Geração) 
Cefoxitina (FOX) 30 µg 

Fluoroquinolonas Ciprofloxacina (CIP) 5 µg 

Aminoglicosídeos 

Canamicina (K) 30 µg 

Gentamicina (CN) 10 µg 

Tobramicina (TOB) 10 µg 

Macrolídeos Eritromicina (ERY) 15 µg 

Lincosamidas Clindamicina (DA) 2 µg 

Tetraciclinas Tetraciclina (TET) 30 µg 

Oxazolidinonas Linezolida (LNZ) 10 µg 

Fusidanos Ácido fusídico (FD) 10 µg 

Sulfonamidas 
Trimetoprim-sulfametoxazol 

(SXT) 
1.25-23.75µg 

Outros Mupirocina (MUP) 200 µg 

 

5. Potencial para a produção de biofilme: Método Congo Red Agar 

A deteção fenotípica da formação de biofilme por MRSA foi realizada pelo 

método Congo Red Agar. O corante vermelho de congo foi preparado separadamente 

como uma solução aquosa concentrada, autoclavado a 121°C durante 15 minutos e 

adicionado ao agar quando este se encontrava a 55°C. As placas foram inoculadas e 
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incubadas a 37°C por 24-48 horas. As colónias que apresentarem uma coloração negra 

indicam um resultado positivo para uma forte produção de biofilme, colónias de negro 

acinzentado a vermelho escuro indicam uma produção moderada de biofilme e por fim, 

colónias vermelhas são consideradas não produtoras de biofilme (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

6. Extração de DNA  

Após identificação fenotípica das colónias de MRSA procedeu-se a uma 

caracterização molecular de forma a estudar os genes de resistência, virulência e 

responsáveis pela formação de biofilmes. Para o processo de extração de DNA foi 

necessário semear as colónias em BHI agar. As placas foram colocadas na estufa a uma 

temperatura de 37ºC ao longo de 24h. Nos eppendorfs colocaram-se 45μL de água ultra 

pura estéril (água MiliQ), onde, de seguida, se colocou 1/2 colónias utilizando um fio reto 

devidamente esterilizado. Foram adicionados 5μL de lisostafina (1mg/ml), permitindo 

lisar as paredes celulares do microrganismo Staphylococcus aureus, expondo o DNA. De 

seguida, os eppendorfs foram colocados em banho-maria a uma temperatura de 37ºC 

durante 10 min, temperatura ótima para a atuação da lisostafina. Adicionaram-se 45μL 

de água ultra pura estéril (água MiliQ), 150μL de Tris-HCl (0,1N com pH 8) e, por fim, 

5μL de proteinase K (2mg/ml). Colocaram-se os eppendorfs a uma temperatura de 67ºC 

ao longo de 10min, temperatura ótima para a atuação da proteinase K. Por fim, passou-se 

para uma temperatura de 100ºC durante 5min com a finalidade de destruir a enzima, 

estabilizando a reação de extração do DNA. Para conservar as amostras foi utlizado o 

método de congelação. 

1 2 3 

Figura 8. Crescimento de biofilmes de MRSA em placa. 1- Forte produção de biofilme; 2- Produção 

moderada de biofilme; 3- Produção fraca ou não produção de biofilme. 
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7. Polymerase chain reaction (PCR) 

A reação em cadeia por ação da polimerase (PCR) é uma técnica standard de 

amplificação de DNA. Neste processo, as amostras de DNA são sujeitas a diversos ciclos, 

com diferentes temperaturas, que ocorrem dentro do termociclador. É possível dividir a 

reação em três grandes passos: a desnaturação, o emparelhamento e a extensão dos 

primers, tendo-se realizado com o auxílio de um termociclador (T300 Thermocycler, 

Biometra®). 

O mix utilizado é composto por água, buffer, MgCl2, DNTPs, primers e TAQ 

polimerase, com um volume final de 49μl. Após esta mistura, reparte-se em iguais 

quantidades para os diferentes eppendorfs e adiciona-se 1μl do DNA correspondente 

(Tabela 3).  

Os primers foram selecionados de acordo com os genes de interesse que 

queríamos testar na caracterização molecular. Para todos os conjuntos de reações foi 

necessário incluir um controlo negativo em que a quantidade de DNA é substituída por 

água esterilizada. 

 

Tabela 3. Componentes e concentrações usadas para a reação de PCR (50μL/tubo de PCR). 

Constituintes Quantidade (μL) 

H2O 39,7 

buffer 5 

MgCl2 1 

DNTPs 1 

Primer forward 1 

Primer reverse 1 

Taq 0,3 

DNA 1 

Total 50 

 

7.1. Estudo dos genes de resistência aos diferentes antibióticos  

Para o estudo da resistência aos diversos antibióticos, testaram-se vários genes de 

resistência, sendo que as sequências dos primers, temperatura de annealing e tamanho do 
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produto amplificado encontram-se descritos na Tabela 4. Os genes testados foram os 

seguintes: erm(A), erm(C), erm(B), erm(T), ermY, msr(A/B) (resistência à eritromicina), 

mphC, linB, vgaE (resistência à clindamicina); aac(6´)-Ie-aph(2´´) e ant(4´)-Ia 

(resistência aos aminoglicosideos); 16S, nuc, mecA (resistência à meticilina); blaZ 

(resistência à penicilina),e fusB, fusC (resistência ao ácido fusídico). 

 

Tabela 4. Genes de resistência estudados agrupados por classe de antibióticos a que apresentam resistência. 

Classe de 

antibióticos 
Gene 

Primers (Sequência 

nucleotídica Foward e Reverse) 

Tamanho 

(bp) 

Temp. 

Annealing 

(ºC) 

Penicilinas blaZ 
F: CAGTTCACATGCCAAAGAG 

771 50 
R: TACACTCTTGGCGGTTTC 

Macrolídeos, 

Lincosamidas 

ermA 
F: TCTAAAAAGCATGTAAAAGAA 

645 

52 
R:CTTCGATAGTTTATTAATATTAG 

ermC 
F: TCAAAACATAATATAGATAAA 

642 
R:GCTAATATTGTTTAAATCGTCAAT 

ermB 
F:AGTAACGGTACTTAAATTGTTTAC 

639 50 
R: GAAAAGGTACTCAACCAAATA 

ermT 
F: CCGCCATTGAAATAGATCCT 

200 

55 

R:TTCTGTAGCTGTGCTTTCAAAAA 

ermY 
F:AGGCCCCTTTTAAAGACGAAGGCA 

200 
R:GGCGCGATTGTTCATTTTAAGGCCC 

msr(A/B) 
F:GCAAATGGTGTAGGTAAGACAACT 

399 
R: ATCATGTGATGTAAACAAAAT 

mphC 
F: ATGACTCGACATAATGAAAT 

900 45 
R: CTACTCTTTCATACCTAACTC 

linB 
F: CCTACCTATTGTTTGTGGAA 

944 54 
R: ATAACGTTACTCTCCTATTC 

vgaE 
F:GAAATATGGGAAATAGAAGATGG 

994 52 
R: TGATTCTCTAACCACTCTTC 

Aminoglicosídeos 

aac(6´)-Ie-

aph(2´´) 

F: CCAAGAGCAATAAGGGCATA 

220 

60 R: CACTATCATAACCACTACCG 

ant(4´)-Ia 
F:GCAAGGACCGACAACATTTC 

165 
R:TGGCACAGATGGTCATAACC 
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7.2. Tipagem SCCmec, MLST e spa 

A combinação dos diferentes alótipos ccr com o complexo genético mec leva à 

classificação de diferentes tipos de SCCmec (M Moosavian, Shahin, Navidifar, & 

Torabipour, 2018). Neste estudo procedeu-se à caracterização SCCmec através da PCR 

com recurso a oito pares de primers, incluindo os subtipos, I, II, III, IVa, IVb, IVc, IVd e 

V. A tipagem de estirpes de MRSA por MLST consiste na amplificação de sete genes 

housekeeping altamente conservados. Os amplicões obtidos foram sequenciados e, 

dependendo da combinação dos alelos obtidos, receberam um ST de acordo com o banco 

de dados inserido em www.mlst.net. Com a ajuda do algoritmo BURST, as relações entre 

os STs foram estabelecidas para determinar o CC ao qual elas pertenciam. As 

caraterísticas das PCRs encontram-se resumidas em Anexo. Todas as estirpes neste 

estudo foram caracterizadas de acordo com seu tipo de spa por técnicas de PCR e 

sequenciamento. Dependendo do número de repetições que este gene contém, é atribuído 

um número de spa em comparação com o banco de dados (software Ridom® Staph-Type 

versão 2.2.1 (Ridom GmbH)). 

7.3. Estudo dos genes de virulência 

A produção dos diferentes fatores de virulência bacterianos é controlada por um 

regulador genético acessório, o locus agr. Esta região polimórfica é amplificada pela PCR 

permitindo classificar as estirpes de S. aureus em quatro grupos diferentes consoante o 

tipo de agr (agr I- IV), determinando o grau de virulência e em que tipo de infeção os 

MRSA estão envolvidos (Abbasian et al., 2018).  

Para o estudo dos genes de virulência foram testados os genes hlA, hlB 

(responsáveis por codificar hemolisinas) etA, etB (responsáveis pela produção de toxinas 

exfoliativas A e B, respetivamente) e TST (responsável pela síndrome do choque tóxico),  

agrI, agrII, agrIII, agrIV (caraterização agr-typing), sendo que as sequências dos 

primers, temperatura de annealing e tamanho do produto amplificado encontram-se 

descritos na Tabela 5. 

 

 

http://www.mlst.net/
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Tabela 5. agr-typing e outros genes de virulência em MRSA. 

Gene 
Primers (Sequência nucleotídica Foward e 

Reverse) 

Tamanho 

(bp) 

Temp. 

Annealing 

(ºC) 

agr I 
F: GTCACAAGTACTATAAGCTGCGAT 

440 

55 

R: ATGCACATGGTGCACATGC 

agr II 
F: GTATTACTAATTGAAAAGTGCCATAGC 

572 
R: ATGCACATGGTGCACATGC 

agr III 
F: CTGTTGAAAAAGTCAACTAAAAGCTC 

406 
R: ATGCACATGGTGCACATGC 

agr IV 
F: CGATAATGCCGTAATACCCG 

656 
R: ATGCACATGGTGCACATGC 

hlA F: CTGATTACTATCCAAGAAATTCGATTG  
209 63 

R: CTTTCCAGCCTACTTTTTTATCAGT  

hlB F: GTGCACTTACTGACAATAGTGC  
309 59 

R: GTTGATGAGTAGCTACCTTCAGT  

etA F: ACTGTAGGAGCTAGTGCATTTGT  
190 61 

R: TGGATACTTTTGTCTATCTTTTTCATCAAC  

etB F: CAGATAAAGAGCTTTATACACACATTAC  
612 63 

R: AGTGAACTTATCTTTCTATTGAAAAACACTC  

tst F: TTCACTATTTGTAAAAGTGTCAGACCCACT  
180 71 

R: TACTAATGAATTTTTTTATCGTAAGCCCTT  
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7.4. Estudo dos genes responsáveis pela formação de biofilme  

Os isolados de MRSA foram testados com base na sua capacidade de aderência e 

produção de biofilme recorrendo a 13 genes, descritos na tabela 6.  

Tabela 6. Genes estudados responsáveis pela aderência e formação de biofilme nos isolados de MRSA. 

Gene 
Primers (Sequência nucleotídica Foward 

e Reverse) 

Tamanho 

(bp) 

Temperatura 

Annealing 

(ºC) 

icaA 
F: GAGGTAAAGCCAACGCACTC 

151 

60 

R: CCTGTAACCGCACCAAGTTT 

icaD 
F: ACCCAACGCTAAAATCATCG 

211 
R: GCGAAAATGCCCATAGTTTC 

icaB 
F: ATACCGGCGACTGGGTTTAT 

140 
R: TTGCAAATCGTGGGTATGTGT 

icaC 
F: CTTGGGTATTTGCACGCATT 

209 
R: GCAATATCATGCCGACACCT 

fnbA 
F: AAATTGGGAGCAGCATCAGT 

121 
R:  GCAGCTGAATTCCCATTTTC 

fnbB 
F: ACGCTCAAGGCGACGGCAAAG 

197 
R: ACCTTCTGCATGACCTTCTGCACCT 

clfA 
F: ACCCAGGTTCAGATTCTGGCAGCG 

165 
R: TCGCTGAGTCGGAATCGCTTGCT 

clfB 
F: AACTCCAGGGCCGCCGGTTG 

159 
R: CCTGAGTCGCTGTCTGAGCCTGAG 

fib 
F: CGTCAACAGCAGATGCGAGCG 

239 
R: TGCATCAGTTTTCGCTGCTGGTTT 

ebps 
F: GGTGCAGCTGGTGCAATGGGTGT 

191 
R: GCTGCGCCTCCAGCCAAACCT 

eno 
F: TGCCGTAGGTGACGAAGGTGGTT 

195 
R: GCACCGTGTTCGCCTTCGAACT 

cna 
F: AATAGAGGCGCCACGACCGT 

156 
R: GTGCCTTCCCAAACCTTTTGAGCA 

bbp 
F: AACTACATCTAGTACTCAACAACAG 

574 
R: ATGTGCTTGAATAACACCATCATCT 

 

7.5. Eletroforese em gel de agarose 

Para ser possível separar e visualizar os amplicões obtidos na técnica de PCR, 

executou-se a técnica da eletroforese horizontal em gel de agarose. Esta é uma técnica de 
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separação dos fragmentos de DNA, de forma a se poder identificar os genes presentes. 

Este processo baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica através do gel, promovendo 

a migração do DNA, que possui carga negativa, para o polo positivo. 

7.5.1. Preparação do gel de agarose 

Utilizou-se uma concentração de agarose a 1% nos géis. Preparou-se adicionando 

1g de agarose a 100mL de tampão TBE 1x (constituído por: 54 g/L Tris (hidroximetil) 

aminometano; 27,5 g/L ácido bórico e 20 ml EDTA 0,5 M com pH 8). A mistura foi 

aquecida no micro-ondas, permitindo que a agarose se dissolvesse. Deixou-se arrefecer e 

colocou-se na tina, permitindo a solidificação da mesma, e consequentemente, a formação 

dos poços devido ao molde utilizado. Aguardou-se que o gel arrefecesse e solidificasse. 

7.6. Inserção dos produtos de PCR 

Após solidificação do gel, o molde foi retirado e depositou-se em cada poço 

formado, uma quantidade total de 10μl do produto PCR juntamente com 2µl de tampão 

de deposição. Este tampão permite a deposição e uma melhor visualização das bandas 

originadas. O controlo negativo foi colocado no fim de cada gel e a eletroforese foi 

realizada a 96 Volts, durante 30 minutos. 

7.7. Visualização do gel  

No final da eletroforese, observou-se a presença dos amplicões no gel através de 

luz UV, utilizando o aparelho ChemiDoc™ XRS+ Image Lab da BioRAD, associado a 

um software específico (ImageLab) de análise computacional.  
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IV. Resultados e discussão  

1. Prevalência de MRSA  

Entre as 65 amostras de sangue provenientes de pacientes com septicemias foram 

obtidos 13 (20,0%) isolados de MRSA. A percentagem de MRSA em septicemias deste 

estudo está de acordo com o descrito por Naber, (2009), onde refere esta bactéria como a 

segunda causa mais comum de septicemia na Europa, com uma percentagem de 19,5% 

dos isolados identificados como MRSA. Também na Índia, 18,0% de todas as infeções 

severas são atribuídas a S. aureus, sendo a segunda causa mais comum após Escherichia 

coli (32%) (Eshwara et al., 2013). No entanto, a prevalência obtida neste estudo foi menor 

do que a apresentada na América do Norte (26,0%) e na América Latina (21,6%), onde 

esta bactéria é a principal causa de infeção nosocomial generalizada (Naber, 2009).  

 

2. Caracterização fenotípica dos isolados de MRSA 

Segundo as normas EUCAST, os 13 isolados de MRSA apresentam resistência à 

penicilina (PEN, n=13), oxacilina (OX, n=13), ciprofloxacina (CIP, n=13), cefoxitina 

(FOX, n=12), eritromicina (ERY, n=9), clindamicina (DA, n=1) e ácido fusídico (FD, 

n=1).  

Nenhum dos isolados apresentou resistência fenotípica à tetraciclina, trimetoprim-

-sulfametoxazole, canamicina e linezolida. 

Tendo em conta a Tabela 7, podemos inferir que entre os isolados com fenótipo 

de resistência o mais comum é: FOX-CIP-OX-PEN-ERY. Nenhum dos isolados foi 

sensível aos diferentes antibióticos testados e 12 isolados foram resistentes a mais que 3 

classe de antibióticos, tendo sido considerados como multirresistentes. 
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Tabela 7. Fenótipos de resistência em MRSA e percentagens relativas. 

Fenótipo de Resistência Nº isolados Isolados % 

FOX CIP OX PEN ERY 7 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 53,8% 

FOX CIP OX PEN 3 1, 3, 12 23,1% 

FOX CIP OX PEN DA ERY 1 6 7,69% 

FOX CIP OX PEN FD ERY 1 10 7,69% 

CIP OX PEN 1 7 7,69% 

Sensíveis 0 0 0 

Total 13 - 100% 

 

 

3. Caraterização fenotípica do potencial para formação de biofilme  

Entre os 13 isolados de MRSA testados, verificou-se pelo método Congo Red 

Agar que 7 produziram colónias pretas dentro de 24-48h, sendo considerados como 

produtores de biofilme. Os restantes 6 isolados não produziram colónias pretas mesmo 

após as 48h de incubação, e foram considerados como produtores fracos ou não 

produtores de biofilme.  

 

4. Caraterização genotípica dos isolados de MRSA 

Realizaram-se várias reações PCR com os diversos genes de interesse e posterior 

corrida em gel de agarose para determinação do genótipo dos isolados. Os resultados 

obtidos encontram-se descritos na Tabela 8. Neste estudo, o gene mecA, responsável pela 

resistência à meticilina, foi detetado em todos os isolados de MRSA. 

Para a resistência à eritromicina (ERY) e clindamicina (DA) analisaram-se 

diversos genes, tais como ermA, ermB, ermC, ermT, ermY, msr(A/B), mphC, linB e 

vgaE. Todos os isolados continham o gene msr(A/B), 10 isolados continham o gene ermC 

e 3 isolados continham o gene ermA. O gene msr(A/B) foi maioritariamente, responsável 

pela totalidade dos isolados com resistência a esse grupo de antibióticos, seguido do gene 

ermC responsável por 76,9% da resistência à ERY. O gene ermC é o mais difundido entre 
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o género Staphylococcus e é encontrado principalmente em plasmídeos (Feßler, Wang, 

Wu, & Schwarz, 2018). Sendo que, estudos realizados em diversos países demonstram 

que os genes ermA e ermC são maioritariamente responsáveis pela resistência à 

eritromicina entre isolados de HA-MRSA (Cetin, Gunes, Kaya, Aridogan, & Demirci, 

2008; Nikbakht et al., 2017; F.-J. Schmitz et al., 2000). O gene ermB não foi detetado em 

nenhum dos isolados, tal como acontece com Nikbakht et al., 2017, e outros autores 

(Cetin, Gunes, Kaya, Aridogan, & Demirci, 2010; Mojtaba Moosavian, Shoja, Rostami, 

Torabipour, & Farshadzadeh, 2014), pois pensa-se que este é normalmente encontrado 

em estirpes de MRSA provenientes de animais (F.-J. Schmitz et al., 2000). Dez isolados 

apresentaram os genes mphC e vgaE e um continha o gene vgaE. No presente estudo, a 

elevada resistência à eritromicina e clindamicina entre os isolados de MRSA está de 

acordo os resultados de Sadeghi & Mansouri (2014), o que sugere que estes 

antimicrobianos não são os adequados no tratamento clínico contra este microrganismo.  

Relativamente à resistência aos aminoglicosídeos, 92% das estirpes de MRSA 

apresentaram resistência a esta classe de antibióticos que é comum em espécies de 

estafilococos (González-Domínguez et al., 2015). Os isolados apresentaram resistência à 

tobramicina (TOB) isoladamente ou em combinação com a gentamicina (CN), devido à 

presença dos genes ant(4')-Ia e aac(6')-Ie-aph(2")-Ia, respetivamente. O gene ant(4')-Ia 

foi o mais prevalente, detetado em 92,3% (12/13) dos isolados. González-Domínguez et 

al (2015), em Espanha, obteve uma prevalência de 49,5% deste gene na caraterização da 

resistência aos antibióticos da família dos aminoglicosídeos em estirpes de MRSA 

provenientes de infeções nosocomiais, mas também, Mahdiyoun, Kazemian, Ahanjan, 

Houri, & Goudarzi, 2016, obteve uma elevada percentagem de expressão deste gene, com 

cerca 70,1% de isolados em 174 amostras clínicas de MRSA provenientes de pacientes 

internados em três hospitais do Sudoeste Asiático. Como visto em vários estudos 

anteriores, a resistência aos aminoglicosídeos na grande maioria das estirpes de MRSA 

deve-se à resistência à tobramicina isoladamente ou em combinação com a gentamicina, 

expressando um dos genes acima mencionados ou ambos (González-Domínguez et al., 

2015; F. J. Schmitz et al., 1999). Há ainda alguns autores (Mahdiyoun et al., 2016) que 

referem o gene aac(6')-Ie-aph(2")-Ia, codificador de enzimas modificadoras dos 

aminoglicosídeos, como o mais prevalente entre isolados clínicos de MRSA entre países 

europeus. Estas diferenças poderão dever-se às diferentes origens dos isolados clínicos 

de MRSA bem como às distintas regiões geográficas (Mahdiyoun et al., 2016). A elevada 

resistência aos aminoglicosídeos, é especialmente importante, pois este continua a ser 
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uma classe de antibióticos de primeira escolha para o tratamento de infeções 

estafilocócicas, como endocardite bacteriana, em combinação com um antibiótico β-

lactâmico (Mahdiyoun et al., 2016). 

Além disso, as estirpes de MRSA estudadas mostraram fenótipos de resistência a 

outros antibióticos, principalmente ciprofloxacina (CIP) e cefoxitina (FOX) (92% das 

cepas), mas também em menor grau ao ácido fusídico (FD) (8%). A resistência à CIP, 

antibiótico vastamente usado no tratamento rotineiro destas infeções, foi 

significativamente associada ao HA-MRSA (Knight et al., 2012). Há ainda autores 

(Weber, Gold, Hooper, Karchmer, & Carmeli, 2003) que demonstraram que a exposição 

a níveis subinibitórios de ciprofloxacina resulta num aumento da expressão de fatores de 

adesão que promovem a colonização do hospedeiro por este microrganismo, ou seja, a 

exposição a fluoroquinolonas tem o duplo efeito de promover a colonização por S. aureus, 

erradicando seletivamente as estirpes com sensibilidade a estes antimicrobianos (Weber 

et al., 2003). Por isso, já foi também sugerido que a ciprofloxacina não deveria ser 

incluída em testes antimicrobianos que tenham como objetivo a erradicação do transporte 

de MRSA (Hershow, Khayr, & Schreckenberger, 1998). 
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Tabela 8. Caracterização genotípica dos mecanismos de resistência nos isolados de MRSA. 

Isolado agr 
Resistência 

à meticilina 

Resistência antimicrobiana 
Virulência Biofilmes SCCmec 

Fenótipo Genótipo 

1 I mecA FOX, CIP, OX, PEN msr(A/B), ermC 
hlA fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB 
- 

2 II mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

ermA, blaZ, msr(A/B), 

aac(6’)-Ic-aph(2’’), vgaE, 

ant(4´)-Ia 

hlA 
fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna, fnbB, fib 
II 

3 I mecA FOX, CIP, OX, PEN 
mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ant(4´)-Ia 

hlA, hlB, 

etA   

fnbA, ebps, icaD, eno, clfB, 

bbp, cna  
II 

4 I mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, etA fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna 
- 

5 I mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, hlB, 

etA 

fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna 
II 

6 I mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

DA, ERY 

mphC, blaZ, msr(A/B), 

aac(6’)-Ic-aph(2’’), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, hlB, 

etA 
fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna 
II 

7 I mecA CIP, OX, PEN 
mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ant(4´)-Ia 

hlA, hlB, 

etA 

fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna 
II 

8 I mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, etA fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna  
II 

9 II mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, hlB fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, bbp, cna, fnbB, fib 
II 

10 II mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

FD, ERY 

ermA, mphC, blaZ, msr(A/B), 

vgaE, ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, hlB fnbA, icaD, eno, clfB, cna, 

fnbB, fib 
II 

11 I mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlA, etA fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

clfB, cna, fib 
- 

12 II mecA FOX, CIP, OX, PEN 
mphC, blaZ, msr(A/B), vgaE, 

ermC, ant(4´)-Ia 

hlB fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

cna, fib, icaC 
II 

13 II mecA 
FOX, CIP, OX, PEN, 

ERY 

ermA, mphC, blaZ, msr(A/B), 

vgaE, ermC, ant(4´)-Ia 

hlB fnbA, ebps, icaB, icaD, eno, 

cna, fib  
II 
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Islam, Kubra, & Hassan Chowdhury, 2018, num estudo a partir de amostras de 

origem clínica, não clínica e do meio ambiente, obtiveram uma percentagem notável de 

resistência à cefoxitina, com 65,15% dos isolados resistentes. 

Dada a resistência aos diferentes antibióticos em alguns dos isolados de MRSA, 

podemos depreender que essas estirpes apresentaram um fenótipo multirresistente 

(resistência a pelo menos três classes diferentes de antibióticos), o que ocorreu em 92% 

dos casos (12/13), como descrito de forma habitual em estudos anteriores (Benito et al., 

2014; Denis et al., 2013). Isso faz com que o tratamento de infeções seja cada vez mais 

limitado. 

Classes de antibióticos criticamente importantes, como aminoglicosídeos, 

macrólidos ou β-lactâmicos, são usados rotineiramente na suinocultura para alimentação 

bem como no tratamento de infeções hospitalares em humanos, e a resistência 

antimicrobiana derivada dessa prática pode ter impacto tanto nos próprios animais quanto 

na saúde humana. Para além disso, existem várias práticas/fatores de risco, que foram 

considerados importantes na disseminação de patógenos nosocomiais que levam a 

septicemias de extrema gravidade. Incluindo o uso de agulhas ou fórceps contaminados, 

descarte inadequado de antibióticos no ambiente, lixo contaminado próximo dos 

pacientes, falta de conscientização pública e uso de equipamento não esterilizado (Islam 

et al., 2018). Estas práticas estão extremamente correlacionadas como fatores de risco 

independentes para a disseminação de MRSA em taxas mais elevadas nos hospitais (Islam 

et al., 2018). 

Um dos mecanismos de S. aureus na sua capacidade de causar doença ao ser 

humano é através da produção de fatores de virulência, como proteínas de superfície e 

toxinas extracelulares, que se encontram amplamente distribuídos entre os estafilococos, 

podendo causar diversos efeitos patogénicos prejudiciais ao hospedeiro (Mottola et al., 

2016). Neste estudo, quanto ao genótipo de virulência, onze (84,6%) dos isolados 

apresentaram o gene hlA (hemolisina alfa), 8 (61,5%) continham o gene hlB (hemolisina 

beta), responsáveis pela alfa e beta-hemólise, respetivamente, e 7 (53,8) continham o gene 

etA (toxina esfoliativa A), responsável pela síndrome da pele escaldada. Tal como 

acontece noutros estudos realizados em várias partes do mundo, o gene hlA é o mais 

abundante, podendo-se concluir que este é o gene de virulência mais comum em isolados 

de HA-MRSA (Hoseini Alfatemi, Motamedifar, Hadi, & Ebrahim Saraie, 2014; Kateete 

et al., 2011; Shukla et al., 2010). A seguir ao gene hlA, o gene hlB é o mais difundido 

entre estirpes de MRSA. Embora o papel da beta hemolisina em causar doenças não seja 
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claramente entendido, alguns autores (Katayama, Baba, Sekine, Fukuda, & Hiramatsu, 

2013) referem que a hemolisina tem um papel importante na colonização da pele por 

danos nos queratinócitos, além da conhecida atividade hemolítica para os eritrócitos 

(Katayama et al., 2013; Rahimi & Karimi, 2016). O gene etB codificador da toxina 

exfoliativa B e que se encontra localizado num plasmídeo não foi encontrado em nenhuma 

das estirpes deste estudo.  A baixa prevalência de isolados de MRSA contendo o gene 

etA em relação aos restantes genes de virulência estudados, está de acordo com os 

resultados de Szczuka, Grabska, Trawczyński, Bosacka, & Kaznowski, 2013. No entanto 

o gene etA apresenta uma elevada capacidade de disseminação entre as estirpes por se 

encontrar no interior de um profago integrado no cromossoma de S. aureus. Assim, os 

fagos são capazes de transferir o gene etA para as estirpes de S. aureus que não contêm 

estes genes e converter essas bactérias em produtoras de etA (Szczuka et al., 2013). O 

gene tst responsável pelo síndrome de choque tóxico, e que pode ser transferido 

horizontalmente para outras estirpes de estafilococos (Szczuka et al., 2013), parece estar 

associado com infeções de MRSA na corrente sanguínea (Rijnders et al., 2009). Porém, 

neste estudo não foi observada a presença deste gene entre as estirpes de MRSA 

provenientes de septicemia. 

A relação dos fatores de virulência (agr) com Staphylococcus aureus tem sido 

alvo de estudo pois há uma possível relação destes com doenças-padrão provocadas por 

esta bactéria. No entanto, há algumas infeções que não podem ser estudadas, na medida 

em que os fatores de virulência específicos para estas infeções não são conhecidos (S. et 

al., 2002). Neste estudo, entre os 13 isolados de MRSA, o tipo de locus agr predominante 

foi o tipo I (61,5%) seguido do tipo II (38,5%). Este resultado é consistente com estudos 

realizados em clones de MRSA hospitalares em Portugal (Conceição et al., 2005), onde 

obtiveram cerca de 50% das estirpes pertencentes ao tipo agr I mas também no Irão, um 

estudo feito por Abbasian et al., 2018, onde obteve uma frequência do tipo agr I de 78,4%.  

A prevalência de agr tipo I neste estudo foi maior que a relatada por Shopsin et al., 2003 

na América (30,8%) e Ben Ayed, Boutiba-Ben Boubaker, Samir, & Ben Redjeb, 2006 na 

Tunísia (15%). Essas diferenças podem estar relacionadas aos distintos tipos de amostras 

de pacientes, bem como à sua localização geográfica. 

Em relação à presença de biofilme nos isolados de MRSA, 53,8% (7/13) 

apresentaram potencial para produção de biofilme pelo método Congo Red Agar. 

Genotipicamente, todos os isolados continham pelo menos 6 genes que conferem 

potencial para a produção de biofilmes em estirpes de MRSA.  Os genes fnbA, icaD e 
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eno estavam presentes em todos os 13 isolados. Nenhum dos isolados apresentou os genes 

clfA, icaA e fnbB. Têm sido feitos vários estudos que tentam relacionar diversos genes 

responsáveis pela formação do biofilme com a sua expressão em diferentes níveis ao 

longo do decorrer da formação deste (Atshan et al., 2013). Sabe-se que os genes icaADBC 

codificam enzimas envolvidas na produção de polissacarídeos de adesão intercelular 

(PIA), que medeiam a adesão de bactérias e o acúmulo de biofilmes em multicamadas 

após a fixação inicial à superfície de um dispositivo implantado (Kawamura et al., 2011). 

Resch, Rosenstein, Nerz, & Go, 2005, demonstrou que a expressão dos genes ica é 

necessária para a formação de biofilme no início do desenvolvimento deste entre as 6 e 

8h de crescimento. No entanto, existem resultados de outros autores que são 

contraditórios, onde o nível de expressão dos genes ica encontra-se baixo entre as 6 e 12h 

entre as estirpes formadoras de biofilme (Atshan et al., 2013). Pois como já foi relatado, 

as características da superfície determinam as propriedades de aderência e variam com 

diferentes materiais poliméricos (Tebbs, Sawyer, & Elliott, 1994). Assim a expressão do 

operão ica, envolvido na adesão e formação do biofilme, mostra flutuar ao longo do 

tempo de formação deste, sugerindo que os meios de crescimento, estímulos ambientais 

e a natureza da linhagem desempenham papéis importantes na sua regulação (Beloin et 

al., 2006). O gene icaC, único entre a família de genes ica que é altamente expresso entre 

as 24 e 48 h de formação de biofilme (Atshan et al., 2013), apenas foi encontrado em um 

dos isolados neste estudo. Contrariamente, noutros estudos, este a expressão deste gene 

foi a mais alta para o operão icaADBC (Atshan et al., 2013; Beenken et al., 2004).  

Obteve-se 92,3% (12/13) de expressão do gene cna entre as estirpes de MRSA e 

61,5% (8/13) destas com expressão simultânea dos genes bbp e cna. Já alguns autores 

haviam relatado que o gene bbp e o gene cna estão associados a infeções por implantes 

ortopédicos causados por S. aureus (Kawamura et al., 2011). 

Em relação ao gene fnbB, referido como responsável pela expressão de proteínas 

de ligação à fibronectina, confere adesão das células à matriz do biofilme, sendo por isso 

considerada uma caraterística básica do fenótipo de biofilme de MRSA (Neela et al., 

2016). Porém, este gene, não foi encontrado em nenhum dos isolado. Também Sohail & 

Latif, 2018, obteve apenas 2% de MRSA com expressão do gene fnbB, sugerindo que o 

potencial de formação de biofilme não pode ser determinado exclusivamente por um gene 

ou conjunto de genes (Sohail & Latif, 2018). Além disso, Taneike et al., 2006, descreveu 

que todas as estirpes de MRSA derivadas de infeções nosocomiais eram negativas para 

fnbB e a maior parte apresentava o gene bbp, o que está de acordo com os resultados deste 
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estudo. Foi também relatado que entre os vários genes de biofilmes, fnbA, cna e ica foram 

significativamente mais comuns em isolados de MRSA provenientes de pacientes com 

infeção severa (Nemati, Hermans, Devriese, Maes, & Haesebrouck, 2009; Serray et al., 

2016) o que está em concordância com os resultados do presente estudo.  

Para o gene responsável pela expressão da proteína de ligação à elastina, o ebps, 

92,3% (12/13) isolados continham este gene. 

Este estudo demonstrou a potencial associação, entre a resistência a antibióticos e 

a capacidade de formação de biofilmes, em S. aureus. 

Num estudo feito por Kwon et al., 2008, igualmente a partir de isolados 

sanguíneos de MRSA, a presença de biofilme foi significativamente maior em estirpes 

com elevada resistência antimicrobiana. Este resultado sugere uma relação positiva entre 

a multirresistência antimicrobiana de isolados clínicos de S. aureus e a probabilidade de 

desenvolvimento de biofilme. Com base em relatórios anteriores que indicam que quando 

S. aureus se encontra nas camadas internas de biofilmes permanece intacto mesmo após 

a administração de antibiótico (Kwon et al., 2008). Para além disso, outros estudos 

realizados referem que a resistência do biofilme a antimicrobianos é multifacetada, 

incluindo a redução da penetração do agente em biofilmes devido à presença de matriz 

extracelular, heterogeneidade de biofilme e fenótipos específicos de biofilme, como 

expressão de bombas de efluxo e células persistentes (Stewart & William Costerton, 

2001; Zhang et al., 2018).  

Através da análise dos cinco tipos principais de elementos SCCmec, foi detetado 

SCCmec tipo II em 10 (76,9%) dos isolados. As restantes estirpes não se enquadraram 

em nenhum dos tipos SCCmec estudados. Os resultados deste estudo contrastam com os 

resultados de Sadeghi & Mansouri (2014), onde refere que os tipos SCCmec I e IV são 

os mais prevalentes entre países europeus. No entanto isso poderá dever-se às diferentes 

origens do MRSA, pois a predominância global de estirpes de MRSA portadoras de 

SCCmec tipos IV são tradicionalmente atribuídas ao CA-MRSA (Valsesia, Rossi, 

Bertschy, & Pfyffer, 2010). Já SCCmec tipo II é mais frequentemente encontrado em 

casos de infeções hospitalares severas causadas por MRSA, como septicemias ou infeções 

do trato respiratório e apresentam frequentemente um elevado padrão molecular de 

resistência aos diferentes antibióticos  (Kilic et al., 2008; Utsumi, Fujii, Ito, Noguchi, & 

Nakaminami, 2015).  Um estudo feito por Faria, Miragaia, & de Lencastre, and The Multi 

Laborat, 2013, a partir de amostras hospitalares de infeções nosocomiais de diferentes 

regiões de Portugal, obteve SCCmec tipo II como segundo clone mais prevalente, sendo 
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SCCmec tipo IV identificado como o mais prevalente em todos os hospitais portugueses 

envolvidos no estudo. Isto poderá dever-se ao aumento da predominância de estirpes de 

HA-MRSA portadoras de um genótipo CA-MRSA em alguns hospitais, tal como 

acontece noutros estudos realizados na Suíça (Valsesia et al., 2010) e nos Estados Unidos 

da América (Davis, Rybak, Amjad, Kaatz, & McKinnon, 2006). 

Foram identificados seis diferentes spa types entre os 13 isolados de MRSA: t747 

(6 isolados), t002 (3 isolados), t020 (1 isolado), t1084 (1 isolado), t008 (1 isolado) e 

t10382 (1 isolado) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Caraterização molecular de MLST e spa type dos isolados de MRSA. 

DNA 

Sample  ID 
MLST spa type 

1 ST22 t747 

2 ST105 t002 

3 ST22 t747 

4 ST22 t747 

5 ST22 t747 

6 ST22 t020 

7 ST22 t747 

8 ST22 t747 

9 ST5 t002 

10 * t1084 

11 ST8 t008 

12 ST5 t002 

13 ST105 t10382 

  

Em relação à tipagem MLST, a maioria (53,8%) dos isolados pertencem ao ST22, 

com diferentes spa types, que integram o complexo clonal CC22. Todos os isolados 

identificados como ST22 pertencem ao SCCmec II (como visto anteriormente, com 

exceção dos isolados 1 e 4 que não se enquadraram em nenhum dos SCCmec estudados), 

designados assim de ST22-MRSA-II. O spa type mais prevalente entre os clones ST22 

foi o t747, tal como acontece noutros estudos (Amorim et al., 2007; Coelho et al., 2011). 

No entanto, estudos demonstram que o clone mais prevalente entre isolados 

nosocomiais de MRSA nos hospitais portugueses é o ST22-MRSA-IV (EMRSA-15), 

porém é também o mais frequentemente encontrado na comunidade (Marta Aires-de-

Sousa, Correia, de Lencastre, & Collaborators, 2008; Amorim et al., 2007). Não há relato 

de EMRSA-15 não pertencente ao SCCmec IV. 



43 
 

Para além disso, também foram detetados outros dois clones: ST105 (t002 e 

t10382) e ST5 (t002) pertencentes ao CC5 (30,8%). Por fim, apenas um isolado 

apresentou um clone (ST8, t008) pertencente ao CC8, porém não foi identificado o tipo 

SCCmec deste isolado. No entanto, exibe algumas caraterísticas do clone USA300 com 

um SCCmec distinto, sendo que estas variações podem ser representativas de uma 

possível evolução contínua deste clone (Conceição, Diamantino, Coelho, De Lencastre, 

& Aires-de-Sousa, 2013). 

Foi impossível de efetuar-se a identificação por MLST do isolado 10, devido a 

uma mutação no gene arcC (sequência do primer em anexo).  

O clone Nova York/Japão (ST5-MRSA-II) foi originalmente encontrado no Japão 

nos anos 80 (Ito, Katayama, & Hiramatsu, 1999) e descrito pela primeira vez num hospital 

português em 2005, no Porto (Amorim et al., 2007). Este pode ser encontrado tanto em 

ambiente hospitalar como na comunidade (Tavares, Miragaia, Rolo, Coelho, & De 

Lencastre, 2013). Autores sugerem que a sua presença fora dos hospitais, em Portugal, 

esta provavelmente relacionada com a pressão seletiva da ciprofloxacina, uma vez que a 

maioria dos isolados característicos deste clone apresentam resistência a este antibiótico 

(Amorim et al., 2007; Tavares et al., 2013). 

Estudos sugerem o ST5-MRSA-II como o mais provável de ser o próximo clone 

emergente de MRSA em estirpes nosocomiais em Portugal (Marta Aires-de-Sousa et al., 

2008; Amorim et al., 2007). E tanto o ST5-MRSA-II, assim como o ST105-MRSA-II, 

que difere do ST5 por um ponto de mutação no locus yqil, já foram encontrados em 

hospitais portugueses (Espadinha et al., 2013), no entanto, e apesar de ser comum no 

cenário nosocomial, o clone de Nova York/Japão ainda não é encontrado com tanta 

frequência quanto o EMRSA-15 (M Aires-de-Sousa, 2017).  

Na América, ST5 (USA100), ST8 (USA500), ST36 (USA200) e ST239 (clone 

característico do Brasil) são os clones mais comuns de HA-MRSA. Na África, apesar dos 

dados de tipagem molecular entre isolados de HA-MRSA ainda serem escassos, estudos 

recentes sugerem ST5 e ST239 como os clones mais prevalentes. Enquanto na Ásia, a 

grande maioria (90%) das infeções nosocomiais são devidas ao clone ST239 (Monaco et 

al., 2016). 
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V. Conclusão  

A prevalência de MRSA multirresistentes, relacionados com infeções 

nosocomiais, tem vindo a aumentar em Portugal estando, este tipo de estirpes, várias 

vezes implicada em septicemias causadoras de elevada morbidade e mortalidade. 

A percentagem de MRSA entre os casos de septicemia obtida neste estudo foi 

relativamente elevada, e muitas vezes, está implicada no aumento da frequência de 

cirurgias invasivas, aumento do uso de dispositivos intravasculares bem como o número 

de paciente imunodeprimidos nos hospitais. As elevadas taxas de infeção causada por 

MRSA leva ao aumento dos custos de tratamento e agravamento do historial clínico dos 

pacientes. Assim é importante que sejam tomadas medidas no controlo da infeção 

hospitalar, cumprindo práticas de higiene apropriadas, obtendo amostras microbiológicas 

adequadas na presença, ou suspeita, de infeção e estabelecendo uma Comissão de 

Controlo de Infeção multidisciplinar. 

Através deste estudo verificou-se que as estirpes de MRSA apresentaram 

percentagens significativas de resistência a várias classes de antibióticos. Para além disso, 

a sua associação com a elevada produção de biofilme bem como outros fatores de 

virulência tem sérias implicações clínicas pois torna-se difícil a sua erradicação devido 

ao aumento da tolerância aos antimicrobianos. 

A resistência detetada a diversos antibióticos, como por exemplo à penicilina, à 

eritromicina, aos antibióticos β-lactâmicos e à clindamicina, é muitas vezes devida ao 

seu uso frequente na prática clínica. Esta resistência comprovou-se por métodos 

moleculares para diferentes classes de antibióticos bem como para os vários genes de 

virulência. Isto, permite-nos inferir que há uma relação entre o uso de vários antibióticos 

de forma rotineira na medicina e a resistência a antibióticos encontrada nestas estirpes 

bacterianas. As estirpes não foram resistentes ao trimetoprim-sulfametoxazole, à 

linezolida, à tetraciclina, e à mupirocina, o que torna estes antibióticos uma boa escolha 

para tratar estas estirpes de MRSA provenientes de infeções nosocomiais. 

Assim com vista a minimizar a elevada resistência antimicrobiana em estirpes de 

MRSA associadas a biofilme bem como auxiliar os profissionais de saúde num 

diagnóstico e terapia clínica apropriada, torna-se importante proceder a uma melhor 

compreensão relativamente às características de cada estirpe causadora da infeção, bem 

como os padrões de suscetibilidade antimicrobiana, para auxiliar na escolha da melhor 

terapia antimicrobiana e na correta eliminação do biofilme. 
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Por fim, outro ponto que deve ser analisado é que a saúde humana não deve ser 

vista como um fator independente, mas sim numa perspetiva “One Health”, com a 

finalidade de combater a resistência antimicrobiana e o controlo e monitorização de 

estirpes de MRSA associadas a humanos, a animais, bem como a potenciais fontes de 

contaminação ambiental, integrando os vários sistemas de saúde e o ecossistema. 
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VII.  Anexos 

1. Meios de Cultura 

1.1.   Oxacillin Resistance Screening Agar Base (ORSAB) - Meio seletivo e muito 

nutritivo para o crescimento dos estafilococos.  

Composição: 

▪ Peptona- 11,8 g 

▪ Extrato de levedura- 9 g 

▪ Manitol- 10 g 

▪ Cloreto de sódio- 55 g 

▪ Cloreto de lítio- 5 g 

▪ Azul anilina- 0,2 g 

▪ Agar- 12,5 g 

Ao meio ORSAB, após ser autoclavado, foi-lhe adicionado o antibiótico no 

interior da câmara de fluxo laminar vertical, após o arrefecimento do mesmo, ou seja, a 

uma temperatura suportada pela mão humana. 

 

1.2.   Mueller Hinton (MH) Agar - Meio não seletivo e nutritivo, destinado 

principalmente à execução de testes de suscetibilidade antimicrobiana através da 

técnica de difusão em disco.  

Composição: 

▪ Extrato de carne bovina- 2 g 

▪ Hidrolisado ácido de caseína- 17,5 g 

▪ Amido- 1,5 g 

▪ Agar- 17 g 

 

 

1.3. Brain Heart Infusion (BHI) Agar - Meio não seletivo e muito nutritivo, 

adequado para a cultura de uma grande variedade de microrganismos.  

Composição:  

▪ Cérebro-coração, infusão de (sólidos)- 8 g 

▪ Hidrolisado péptico de tecido animal- 5 g 

▪ Hidrolisado pancreático de caseína- 16 g 
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▪ Cloreto de sódio- 5 g 

▪ Glucose- 2 g 

▪ Fosfato dissódico de hidrogénio- 2,5 g 

▪ Agar- 13,5 g 

 

1.4.  Congo Red Agar - Meio nutritivo adequado para a deteção qualitativa da 

produção de biofilme. 

Composição: 

▪ BHI- 37 g 

▪ Sacarose- 50 g 

▪ Indicador vermelho de congo- 8 g 

▪ Agar- 10 g 

 

2. Tipagem por MLST de S. aureus  

Tabela 10. Sequência de primers e condições de PCR para a tipagem por MLST de S. aureus (Enright, 

Day, Davies, Peacock, & Spratt, 2000). 

Gene 

(pb) 
Sequência dos primers (5´-3´) Condições 

arcC 

(456 pb) 

F:TTGATTCACCAGCGCGTATTGTC 

R:AGGTATCTGCTTCAATCAGCG 

   

aroE 

(456 pb) 

F:ATCGGAAATCCTATTTCACATTC 

R:GGTGTTGTATTAATAACGATATC 

95ºC 5min 1 ciclo 

glpF 

(465 pb) 

F:CTAGGAACTGCAATCTTAATCC 

R:TGGTAAAATCGCATGTCCAATTC 

95ºC  1min 

55ºC  1min 

72ºC  1min 

30 ciclos 
gmK 

(429 pb) 

F:ATCGTTTTATCGGGACCATC 

R:TCATTAACTACAACGTAATCGTA 

pta 

(474 pb) 

F:GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG 

R:GACCCTTTTGTTGAAAAGCTTAA 

tpi 

(402 pb) 

F:TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA 

R:TTTGCACCTTCTAACAATTGTAC 

72ºC 5min 1 ciclo 

yqiL 

(516 pb) 

F:CAGCATACAGGACACCTATTGGC 

R:CGTTGAGGAATCGATACTGGAAC 

   

 


