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S. aureus é um importante patógeno comunitário e hospitalar, devido em parte a 
disseminação de cepas resistentes aos antimicrobianos. Amostras de S. aureus 
resistentes à meticilina/oxacilina (MRSA), são frequentemente multiresistentes e 
estão associados a aumentada morbidade, mortalidade e custos na terapia 
antimicrobiana. Emergência de resistência a uma classe de antimicrobiano após 
exposição a uma diferente classe tem apresentado uma grande importância clínica 
entre Staphylococcus aureus, microrganismos frequentemente envolvidos na 
etiologia de bacteremias. O escopo deste trabalho foi verificar a associação da 
resistência desses relevantes patógenos nosocomiais a um agente antimicrobiano 
com outras drogas. As amostras foram identificadas por testes bioquímicos 
tradicionais: atividade catalase, DNAse e coagulase. Aspectos morfológicos e 
tintorias foram determinados através da Coloração de Gram Para testar o perfil de 
suscetibilidade das amostras foi realizado o antibiograma por disco-difusão de 
acordo com o CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Um inóculo com 
colônias puras de Staphylococcus aureus  foram padronizadas na Escala 0,5 da 
escala Mac Farland (1x106  UFC/mL), em solução salina estéril, e inoculadas em 
placas de agar Mueller-Hinton. Posteriormente as placas foram incubadas a 37ºC 
por 18 -24 horas, até a realização da leitura. A Resistência antimicrobiana 
aumentada a uma droga na presença e ausência de resistência à outra droga foi 
calculada para todas as combinações através do risco relativo (RR), com diferenças 
consideradas estatisticamente significantes para valor de p < 0,05. O presente 
trabalho faz parte de um projeto maior aprovado no Comitê de Ética 
CEP/HUGO/SES N° 084/08. As amostras MRSA isoladas d e sangue apresentaram 
resistência a múltiplos antimicrobianos (>3 antimicrobianos), com destaque para 
resistência a clindamicina (85%), eritromicina (75%), gentamicina (67%) e 
ciprofloxacina (60%). Apenas uma amostra apresentou resistência à linezolida. Não 
foi detectada resistência a vancomicina e tigeciclina. Houve uma relação óbvia entre 
resistência à oxacilina e a outros agentes antimicrobianos entre os isolados de 
MRSA (RR>1). Resistência associada pronunciada entre drogas foi observada para 
isolados de S. aureus, particularmente entre rifampicina e clindamicina (RR=2,28), 
eritromicina (RR=2,59) e gentamicina (RR=2,1). Verifica-se assim, a importância da 
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determinação do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos e a resistência 
associada, não só para determinar os antimicrobianos utilizados na terapêutica 
empírica primária de infecções graves, mas também na escolha de uma droga 
antimicrobiana alternativa efetiva, em caso de falha ou limitação no tratamento 
empírico primário. 
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