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OBJETIVO 

Caracterizar os isolados do gênero Staphylococcus 

spp. resistentes quanto à produção de biofilme 

bacteriano e sua relação com os casos de infecção 

hospitalar 

A resistência bacteriana vem ascendendo ao longo das últimas 

5 décadas, principalmente dentro do ambiente hospitalar, 

ocorrendo uma especial preocupação com as bactérias 

multidrogarresistente, sendo o gênero Staphylococcus um 

representante de destaque responsável por cerca de 70% das 

infecções nosocomiais. A produção de biofilme bacteriano, 

associada aos diversos mecanismos de resistência, eleva 

significativamente a morbimortalidade 
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CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLADOS DE STAPHYLOCOCCUS spp. QUANTO À PRODUÇÃO DE 
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Trata-se de um estudo observacional, transversal 

descritivo, de caráter quantitativo. As amostras de 

hemoculturas foram recolhidas junto ao setor de 

microbiologia do hospital, sendo transportadas para 

o laboratório escola Asces-Unita para o semeio em 

meios de cultura não seletivo, seletivo e diferencial, 

com fins de identificação fenotípicaPara a análise 

do perfil de resistência foi utilizada a metodologia 

de Bauer e Kirby, seguindo critérios previamente 

estabelecidos através do Clinical & Laboratory 

Standards Institute – 2018. 

Presença de 
biofilme  

 Incubação das 
amostras a 37ºC em 

caldo TSB por no 24h 

Diluição na 
proporção de 2:5(v/v) 

em placa de 
microtitulação que foi 

incubada por 24h 

Retirada do excesso 
por inversão e 

adicionado 125µL de 
cristal violeta (0.4%)  

Após 15min, houve 
observação ao 

microscópio óptico 
invertido 

Foi verificado que 58,33% das hemoculturas apresentaram 

Staphylococcus aureus. 36,36% dessas amostras foram 

resistentes a maioria dos antibióticos testados, sendo 63,63% dos 

isolados identificadas como MRSA. Em relação à quantificação do 

biofilme, 90,90% das amostras foram classificadas como 

moderadamente produtoras, e 9,10% foram fortes produtoras de 

biofilme bacteriano 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os Staphylococcus spp. estão entre os principais agentes 

microbianos presentes no ambiente hospitalar, estando sua 

disseminação ligada a procedimentos invasivos. Quando fatores 

como o biofilme e MRSA estão associados, o tratamento se torna 

mais complexo em virtude de uma possível difusão ineficaz dos 

antibióticos, além de ser uma fonte constante de disseminação.  

 A quantificação do 
biofilme bacteriano foi 

realizada no 
espectrofotômetro 
com a adição de 

ácido acético a 30%. 
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Gráfico 1: etapas da metodologia do trabalho 
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