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1. RESUMO 

Com o passar das décadas aumenta-se a ocorrência na literatura de cepas 

de estafilococos resistentes e sua identificação é necessária para oferecer 

tratamentos efetivos ao indivíduo humano e aos animais antecipando o 

aparecimento de cepas resistentes Este estudo visa identificar Staphylococcus 

aureus isolados de superfícies pré-selecionadas de um hospital veterinário do 

estado de São Paulo e determinar sua sensibilidade frente aos antibióticos 

atualmente disponíveis. O perfil de susceptibilidade será avaliado pelo ensaio de 

difusão em disco de acordo com as diretrizes do Clinical And Laboratory Standards 

Institute (2003; 2005), contra vancomicina, penicilina, oxacilina, ampicilina e 

tetraciclina. De um total de 23 amostras obtidas do centro cirúrgico para pequenos 

animais, sala de internação e ambulatórios, apenas 6 foram identificados como 

Staphylococcus spp., sendo que todas foram coagulase-negativo, portanto, não 

sendo apresentado como agente patogênico. Os resultados obtidos demonstram 

que possivelmente o hospital veterinário não apresenta perigos de infecção 

hospitalar associado ao ambiente aos animais e aos humanos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O aumento no uso de antibióticos associado ao seu uso incorreto tem 

resultado no surgimento de bactérias resistentes como as cepas de estafilococos. 

Os estafilococos constituem um dos principais grupos de cocos Gram positivos de 

importância clinica. São organismos anaeróbios facultativos verdadeiros e a espécie 

mais virulenta de estafilococos é Staphylococcus aureus (LEVINSON, 2014), onde já 

se tem descritas cepas resistentes a vários antimicrobianos como a vancomicina. 

Os agentes antimicrobianos são substâncias produzidas a partir de 

microrganismos, ou produzido por síntese química de forma semi-sintética ou 

totalmente sintética, que inibem o crescimento de microorganismos e podem 

manifestar sua atividade por mecanismos de ação variados. Quando as bactérias 

atuam resistindo por diversos meios como através de mutação genética, sintetização 

de alvos modificados ou enzimas, bombas de resistência, redução da 

permeabilidade ao fármaco microrganismos (GOODMAN & GILMAN, 2003), faz-se 

necessário a caracterização desses microrganismos e uma avaliação de sua 

susceptibilidade frente aos tratamentos disponíveis atualmente. 
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Ao analisar o cenário do surgimento de bactérias resistentes aos 

tratamentos atualmente disponíveis, é necessário o incentivo de pesquisas para 

caracterização destes microrganismos. Assim, o presente estudo visa compartilhar 

os achados de sensibilidade e resistência de cepas de Staphylococcus aureus 

isoladas em hospital veterinário. 

 

3. OBJETIVOS 

Com o desenvolvimento do projeto avaliaremos se um hospital veterinário do 

estado de são Paulo possui em seu ambiente, cepas de Staphylococcus aureus 

através do isolamento em superfícies e será realizado um perfil de susceptibilidade 

desses isolados contra vancomicina, penicilina, oxacilina, ampicilina e tetraciclina, 

para tornar conhecidas possíveis cepas resistentes e para difundir conhecimento a 

respeito. 

 

4. METODOLOGIA 

O teste de suscetibilidade a antimicrobianos será realizado pela técnica de 

disco difusão conforme metodologia preconizada no CLSI. Após o isolamento dos 

microrganismos, as serão repicadas em caldo BHI e incubadas a 35 ºC ± 1 °C por 

aproximadamente 18 horas. Após, serão semeadas na superfície do Agar Muller 

Hinton e adicionadas os discos antimicrobianos. A leitura será realizada medindo-se 

os diâmetros dos halos de inibição formados ao redor dos discos e análise dos 

dados será realizada de acordo com a tabela de halos padronizada pelo CLSI (2003; 

2005). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Como primeira etapa do projeto de pesquisa, foi realizada uma visita 

para conhecer as dependências do hospital veterinário e verificar os pontos de 

coleta das amostras de swab. Após a visita ficou definido a coleta das amostras no 

centro cirúrgico para pequenos animais, sala de internação e ambulatórios. As 

amostras foram coletadas com auxilio de um swab e caldo BHI, com posterior 

incubação para recuperação de células injuriadas. Após a incubação, cada amostra 

foi estriada em meio MSA (Ágar Manitol Sal) para um isolamento seletivo de 

estafilococos; colônias características foram semeadas em AS (Ágar Sangue) e BHI 
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(Brain Heart Infusion) para confirmação das colônias características. Em seguida 

foram realizados os testes bioquímicos e morfológicos (coloração de Gram, catalase 

e coagulase) para a identificação de Staphylococcus aureus.  Nesta etapa foram 

realizadas 23 coletas.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De um total de 23 amostras obtidas do centro cirúrgico para pequenos 

animais, sala de internação e 3 ambulatórios, 7 se apresentaram estéreis (não 

apresentando crescimento no meio BHI),  16 demonstraram crescimento em caldo 

BHI e destas, somente 6 foram identificados como do gênero Staphylococcus spp., 

sendo que todas foram coagulase-negativo. Os resultados prévios obtidos neste 

trabalho demonstraram que possivelmente o hospital veterinário não apresenta 

riscos de infecção hospitalar relacionado com Staphylococcus spp., levando-se em 

consideração ao não isolamento deste microrganismo nos locais coletados.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. 13. Ed. Porto Alegre: AMGH, 
2016. Pág. 109-112. 
 
GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10.ed., Rio de 
Janeiro: McGraw Hill, 2003. Pág. 859-861. 
 
CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). Padronização dos 
Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-difusão: Norma aprovada - 
Oitava edição. Vol. 23(1), 2003.  
 
CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). Normas de 
Desempenho para Testes de Sensibilidade Antimicrobiana: 15º Suplemento 
Informativo. Vol. 25(1), 2005 


