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Os micro-organismos do gênero Staphylococcus são responsáveis por causar 
diversas doenças, desde infecções cutâneas localizadas a infecções sistêmicas 
graves, como a infecção de corrente sanguínea (ICS). O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o perfil de suscetibilidade de amostras de Staphylococcus aureus a diferentes 
classes de antimicrobianos e multiresistência. As amostras de Staphylococcus 
aureus foram isoladas de espécimes clínicos do sangue e ponta de cateter. Os 
testes de Suscetibilidade foram realizado de acordo com as normas do Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI). O presente trabalho faz parte de um projeto 
maior aprovado no Comitê de Ética CEP/HUGO/SES N° 0 84/08. Do total de 602 
amostras isoladas de cocos gram-positivos, foram identificadas 268 cepas de 
Staphylococcus aureus, sendo 233 (87%) cepas resistentes à meticilina (MRSA) e 
35 (13%) sensíveis à meticilina (MSSA). Em relação ao espécime clínico, foram 
identificadas 128 (47.7%) no sangue e 140 (52.2%) em ponta de cateter. Na análise 
da distribuição do MRSA e MSSA por unidade, identificou-se maior incidência de 
MRSA na unidade de terapia intensiva (36%), clínica médica (30%) e centro cirúrgico 
(18%). Em relação à resistência do MRSA e MSSA a distintas classes de 
antimicrobianos em ponta de cateter e sangue, foram identificadas diferenças 
estatisticamente significantes para a resistência a ciprofloxacino, sufametoxazol- 
trimetoprima, clindamicina, eritromicina e gentamicina. Ao analisar a taxa de 
amostras de MRSA e MSSA com resistência superior ou igual a três antimicrobianos, 
observou-se que 221 (95%) das amostras de MRSA e 8 (22%) de cepas MSSA 
apresentaram resistência superior a três classes distintas de antimicrobianos e, 
apenas 12 (5%) das amostras MRSA e 23 (65%) das cepas MSSA apresentaram 
resistência inferior a três classes. Nenhuma amostra isolada apresentou resistência 
à vancomicina e tigeciclina. Referente à correlação de resistência entre os 
antimicrobianos observou-se que a vancomicina, tigeciclina e a rifampicina 
apresentaram correlação fraca com todos os antimicrobianos devido ao alto perfil de 
suscetibilidade. Neste estudo, verificou-se uma elevada taxa de multirresistência 
entre os isolados de MRSA e MSSA, principalmente aos antimicrobianos utilizados 
na terapia primária das infecções causadas por estes microrganismos.  O 
acompanhamento do perfil de resistência do MRSA/MSSA é importante no 
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fornecimento de informações para auxiliar a elaboração de protocolos de terapia 
empírica e medidas de prevenção e controle a resistência antimicrobiana. 
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