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RESUMO 

 

As formigas são animais que estão presentes nos mais diversos ambientes, 
inclusive nos hospitalares, estando sua ocorrência relacionada ao potencial risco de 
carreamento de microrganismos patogênicos. As bactérias do gênero 
Staphylococcus são uma das principais causas de infecção hospitalar. No presente 
estudo foi analisado o potencial de formigas (Hymenoptera: Formicidae) como 
veículos mecânicos de bactérias do gênero Staphylococcus na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) e Centro Cirúrgico (CC) do Hospital Universitário 
Traumas (HUT), na Cidade de Petrolina-PE. A coleta de dados ocorreu de outubro 
de 2013 a abril de 2014. As formigas foram coletadas utilizando-se iscas atrativas 
em locais previamente estabelecidos no hospital escolhido, que ficavam expostas 
por 3h em períodos diurnos e noturnos. Os formicídeos foram identificados segundo 
a chave de identificação de Bolton, 1997. As iscas que continham formigas eram 
levadas ao laboratório e incubadas por 24h a 35ºC para posterior semeadura em 
Agar Sangue (5% de sangue caprino) e Muller-Hinton. Após esse período foram 
feitos testes para a caracterização do gênero (coloração de Gram, catalase, 
coagulase livre, DNAse e Manitol hipertônico). A susceptibilidade aos 
antimicrobianos foi analisada através da técnica de disco-difusão. Os isolados de 
Cocos gram-positivos foram submetidos à detecção molecular, por meio da PCR, 
dos genes nuc, mecA, blaZ e icaAD. Foram coletadas 592 formigas, sendo 94,4% 
(n=562) pertencentes a espécie Tapinoma melanocephalum e 5,1% (n=30) Pheidole 
sp. Houve relação estatística entre precipitação e o aumento do número de formigas. 
O gene nuc esteve presente em 68,7% (n=11) confirmando S. aureus. Todos os 
isolados apresentaram o gene mecA, 93,7% apresentaram resultado positivo para o 
gene blaZ, 12,5% dos isolados tiveram positividade para o gene icaA e icaD. 
Nenhum dos genes supracitadosforam encontrados nos isolados nuc negativo. Sete 
isolados de S. aureus apresentaram multirresistentência, sendo quatro da UTI e três 
do CC. Todos os isolados multirresistentes também continham o gene mecA. Foi 
observada uma alta resistência aos antibióticos beta-lactâmicos e nenhuma 
resistência a vancomicina. Os resultados sugerem que as formigas podem agir como 
veiculadoras de bactérias multirresistentes no ambiente hospitalar sendo necessário 
controle ambiental e do uso adequado da terapêutica antimicrobiana. 
 
 
Palavras-chave: Vetores mecânicos. Bactérias multirresistentes. Genes de 
resistência. Infecção hospitalar. 
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ABSTRACT 

 
Ants are animals present in many different environments, including the hospital, and 
its related to the potential risk of carrying of pathogenic microorganisms. Bacteria of 
the genus Staphylococcus are a major cause of nosocomial infection. In the present 
study we investigated the potential of ants (Hymenoptera: Formicidae) as mechanical 
vehicles of bacteria of the genus Staphylococcus in the Intensive Care Unit (ICU) and 
Surgical Center of the University Hospital Trauma (HUT) in the city of Petrolina-PE. 
Data collection occurred from October 2013 to April 2014. Ants were collected using 
attractive baits in locations previously established in the chosen hospital, who were 
exposed for 3 hours in daytime and nighttime periods. The ants were identified 
according to the identification key of Bolton, 1997. Baits containing ants were taken 
to the laboratory and incubated for 24 to 35ºC and then incubated on blood agar (5% 
goat blood) and Muller-Hinton. After this period were made tests for the 
characterization of the genus (Gram-stain, catalase, coagulase-free, DNAse and 
Hypertonic mannitol). The antimicrobial susceptibility examined by disk diffusion 
technique. Isolates of Gram-positive cocci were subjected to molecular detection by 
PCR, the genes nuc, mecA, blaZ and icaAD. 592 ants were collected, 94.4% (n=562) 
belonging to species Tapinoma melanocephalum and 5.1% (n=30) to the genus 
Pheidole. There was a statistical relationship between rainfall and the increasing 
number of ants. The nuc gene was present in 68.7% (n=11) confirming that S. 
aureus. All isolates showed amplification of the mecA gene, 93.7% tested positive for 
the gene blaZ,12.5% of the isolates were positive for icaA and icaD gene. None of 
the genes studied was found in the isolated nuc negative. The S. aureus isolates 
showed multidrug found four of the ICU and three of the seven CC. All multidrug-
resistant isolates also showed expression of the mecA gene. High resistance to beta-
lactam antibiotics and no vancomycin resistance was observed. The results suggest 
that the ants can act as vectors of multiresistant bacteria in the hospital environment 
is needed and the use of antimicrobial therapy control. 
 
 
Key-words: Mechanical vectors. Multiresistant bacteria. Multiresistent gene. 
Nosocomial infection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A urbanização no Brasil intensificou-se a partir da década de 50, com o 

processo de industrialização das grandes cidades e impulsionada pela “política 

desenvolvimentista” de Juscelino Kubitschek. Atualmente, segundo o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), 84,4% da população brasileira vive em centros 

urbanos (IBGE, 2010). Entretanto, o crescimento das cidades ocorre de forma 

desordenada gerando problemas de ordem social, econômica, ambiental e de 

saúde.  

 A disseminação de artrópodes e as doenças por eles veiculadas são fatores 

importantes entre ambiente e saúde, estando diretamente relacionados às políticas 

públicas como saneamento e à contaminação de água e solos (GAZETA et al., 

2007; PESQUERO et al., 2008; PEREIRA; UENO, 2008; COUCEIRO, 2012). As 

formigas estão entre os artrópodes com maior diversidade, pois são altamente 

adaptáveis, possuem grande densidade populacional, ausência de competidores e 

pouca pressão de predadores e parasitoides (SANTOS; FONSECA; SANCHES, 

2009). 

 Por sua alta adaptabilidade, as formigas são amplamente distribuídas, 

inclusive em ambientes hospitalares. Nesses locais, a importância dos formicídeos 

está relacionada ao potencial risco de contaminação de pacientes, instrumentos 

cirúrgicos, aparelhos, alimentos e medicamentos pelo carreamento de 

microrganismos patogênicos, contribuindo com o aumento da infecção hospitalar 

(FONSECA et al., 2010; LIMA et al., 2013). 

 Dentre os patógenos com maior associação a infecção hospitalar, o 

Staphylococcus aureus destaca-se por sua elevada frequência, patogenicidade e 

fácil disseminação intra-hospitalar associada à resistência aos antimicrobianos 

(CATÃO et al., 2013). O S. aureus possui elevada capacidade de adquirir resistência 

aos antibióticos, apresentando alto grau de virulência e flexibilidade aos ambientes 

(SOUZA, 2011). Diversos estudos têm demonstrado a associação entre formigas e o 

carreamento de S. aureus e outras bactérias multirresistes presentes no ambiente 

hospitalar (TANAKA et al. 2007; FONSECA et al. 2010; CARVALHO; SILVA, 

FONSECA, 2011; SILVA et al., 2012; VIEIRA et al., 2013; ARNHOLD, 2013).  

 Compreendendo a importância das formigas como carreadoras de 

microrganismos potencialmente patogênicos, esta pesquisa se propôs a identificar a 
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presença de formigas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Centro Cirúrgico 

do Hospital Universitário Traumas Dr. Washington Antônio de Barros (HUT), na 

Cidade de Petrolina/PE, e verificar o seu potencial como veiculadoras mecânicas de 

S. aureus. Os objetivos específicos foram identificar ao menor nível taxonômico 

possível as formigas presentes na UTI e Centro Cirúrgico do hospital pesquisado; 

correlacionar a ocorrência das espécies de formigas com fatores abióticos – 

temperatura, umidade relativa do ar do ambiente e pluviosidade; isolar e identificar 

as bactérias do gênero Staphylococcus encontradas nas formigas presentes na UTI 

e Centro Cirúrgico; descrever o perfil de sensibilidade dos isolados do gênero 

Staphylococcus para diferentes classes de antibióticos; caracterizar os principais 

genes relacionados à resistência aos antimicrobianos e à formação de biofilme em 

S. aureus.  

O S. aureus foi selecionado por ser o patógeno mais frequente no hospital 

pesquisado, segundo a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 As formigas e o ambiente hospitalar 

 

 Os insetos possuem grande importância na saúde pública por sua posição 

destacada como vetores na transmissão de patógenos. Eles são bastante 

adaptáveis aos mais diferentes ambientes e utilizam alimentos humanos em sua 

dieta estabelecendo uma relação de simbiose com as sociedades urbanas, estando 

presentes em quase todos os ambientes (LOPES, 2005). 

 Os insetos que apresentam maior risco potencial para transmissão de 

doenças pertencem às ordens Diptera (moscas e mosquitos), Blattodea (baratas) e 

Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) (RODOVALHO et al., 2007). As formigas 

estão entre os insetos que melhor se adaptaram ao ambiente urbano por possuírem 

alta densidade populacional e diversidade, ausência de competidores e pouca 

pressão de predadores e parasitóides (SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009). Já 

foram identificadas mais de 10.000 espécies de formigas em todo mundo e cerca de 

2.000 no Brasil, sendo conhecidas 50 espécies potencialmente prejudiciais à saúde 

humana (BUENO; CAMPOS-FARINHA, 1999; TEIXEIRA, 2007; BRAGANÇA; LIMA, 

2010). 

As formigas podem ocasionar diversos problemas ao ambiente urbano como 

infestação em construções com falhas arquitetônicas em aparelhos eletrônicos e 

redes elétricas, pelas quais possuem grande atração, cuja razão ainda não foi 

justificada. As formigas também podem ser encontradas em locais onde são 

produzidos alimentos (restaurantes, fábricas, padarias), escritórios, instituições 

educacionais e de pesquisa, biotérios, museus e zoológicos (ZARZUELA et al., 

2007; SILVA, 2009). Além disso, algumas espécies de formigas são necrófagas, 

podendo ser encontradas em materiais orgânicos em decomposição cadavérica, 

como fonte alternativa de recursos alimentares (GARAMENDI et al., 2013).  

A relação das formigas com o homem também pode ocasionar afecções à 

saúde como, por exemplo, reações de anafilaxia após picada da Odontomachus 

bauri (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2013; BOYLE et al., 2013). No 

Brasil, uma tribo indígena da Amazônia, os Sateré-Mawé, utilizam formigas da 

espécie Paraponera clavata para ritos de passagem. Esta espécie é conhecida por 
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causar diferentes graus de choque anafilático após sucessivas picadas (HADDAD 

JUNIOR; CARDOSO; MORAES, 2005).  

O ambiente hospitalar também é um local habitado por formigas e sua 

importância está relacionada ao potencial risco de carreamento de microrganismos 

patogênicos (TANAKA et al., 2007; SANTOS et al., 2009; FONSECA, et al., 2010; 

CARVALHO; SILVA, FONSECA, 2011; SILVA et al., 2012; VIEIRA et al., 2013). A 

infestação de formigas em ambientes hospitalares, dentre os fatores da própria 

espécie da formiga, relaciona-se a estrutura física dos hospitais que permitem a 

instalação de ninhos. Outras características são: a proximidade com ambientes 

domésticos, que estimulam a migração desses insetos; a circulação de pessoas que 

podem trazer as formigas em roupas e objetos; gerenciamento e manejo inadequado 

dos insumos hospitalares e disponibilidade de alimento (ZARZUELA et al. 2002; 

CAMPOS-FARINHA et al., 2002; MOREIRA et al., 2005; PESQUERO et al., 2008). 

Vale ressaltar que a presença de formigas no ambiente hospitalar não indica 

necessariamente falta de higiene. Algumas formigas podem ser consideradas 

bioindicadores de limpeza, por preferirem locais extremamente higienizados, 

apresentando atração por materiais que já foram esterilizados. Entretanto, estas 

formigas podem não estar livres de microrganismos patogênicos em seus corpos 

(BUENO; CAMPOS-FARINHA, 1999; MAIA et al., 2009).  

 

2.2 Biologia das formigas  

 

As formigas são animais invertebrados com exoesqueleto quitinoso e 

articulado. Pertencem ao filo Arthropoda (do grego, arthron = articulação + podos = 

pés), classe Insecta (engloba 89% de todas as espécies do filo),ordem Hymenoptera 

e à família Formicidae (formigas). A grande densidade populacional das formigas 

está relacionada a fatores como boa adaptação a diferentes ambientes; vantagens 

em competição com outras espécies; excepcional capacidade reprodutora; eficiência 

na execução de suas funções; resistência a substâncias tóxicas; e, organização 

social complexa (BRUSCA & BRUSCA, 2003; SOARES et al., 2006; SANTOS; 

FONSECA; SANCHES, 2009). 

 O termo formiga deriva do ácido metanoico (CH2O2), substância isolada 

a primeira vez por destilação do corpo de uma formiga. A maioria das espécies de 

formigas conhecida pertence à subfamília Myrmicinae. Assim, passou-se a chamar 
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de Mirmecologia o campo da Entomologia dedicado ao estudo das formigas 

SOARES et al., 2006; SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009). 

 As formigas são seres eussociais, sendo o grupo mais numeroso entre os 

insetos e com um dos níveis mais complexos de organização social. Os organismos 

eussociais possuem características comportamentais importantes como: divisão do 

trabalho; cuidado com a prole e alimentação; e duas gerações podem conviver na 

colônia ao mesmo tempo (DELAY; DOYEN; PURCELL, 1979). 

 As formigas apresentam grande diversidade estrutural e comportamental, 

ocupando quase todos os nichos disponíveis no ambiente terrestre, desde a copa 

das árvores até a alguns metros de profundidade do solo (HÖLLDOBLER; WILSON, 

1990). As formigas reúnem-se em colônias de dezenas a alguns milhões de 

indivíduos e utilizam os ferormônios para forrageamento, seguimento de trilha e 

comunicação para perigo e acasalamento (SHOREY, 1973; PASTEELS et al., 1987; 

VILELA; LUCIA, 2001).  

 A hierarquia das colônias de formigas é formada por indivíduos adultos, 

geralmente fêmeas, divididas em duas classes: as rainhas e as operárias. As 

formigas rainhas são aladas e responsáveis pela colocação dos ovos, ou seja, são 

os indivíduos férteis. Já as operárias são estéreis e não possuem asas, sendo 

responsáveis pela coleta de alimentos, construção e defesa da colônia. O 

acasalamento ocorre uma vez por ano, onde os machos, que são indivíduos alados 

e não fazem parte da colônia, cabendo a estes apenas a função de  fertilizar as 

rainhas (TEIXEIRA, 2007).  

 A dieta das formigas é bastante generalista, sendo formada basicamente dos 

componentes dos alimentos humanos: carboidratos, proteínas e lipídios. Entretanto, 

algumas formigas podem ter uma dieta bastante específica, por exemplo, os 

mirmicíneos da tribo Attini vivem em mutualismo obrigatório com fungos, utilizando-

os como base de sua alimentação (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; PANIZZI; 

PARRA, 1991; FOWLER et al., 1993). 

 

2.3 Formigas como vetores mecânicos  

 

O ambiente urbano está em constante modificação pelas atividades humanas, 

sendo caracterizado por áreas com alta densidade populacional que oferecem 

alimento e abrigo para várias espécies de insetos e roedores (ROBINSON, 1996).  
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Quanto às formigas, insetos analisados nesta pesquisa, são considerados 

animais sinantrópicos, ou seja, convivem no mesmo espaço que o homem. Estas 

espécies se beneficiam dessa interação, de maneira a favorecer extremamente seu 

desenvolvimento, constituindo pragas urbanas. Estes animais diferem conforme sua 

participação na cadeia de transmissão de agentes etiológicos, como: vetores 

mecânicos ou vetores biológicos (LESER et al., 2000). 

Nos vetores biológicos, o patógeno transmissor se desenvolve no organismo 

do vetor e é transmitido após a liberação do conteúdo gástrico através de picada, 

por exemplo. Já os vetores mecânicos não participam do ciclo biológico do 

patógeno, sendo responsável por transportar o microrganismo contribuindo com sua 

dispersão (ANVISA, 2004).  

No ambiente hospitalar, medidas básicas de higiene e limpeza são 

importantes para o controle dos vetores. O armazenamento dos gêneros 

hospitalares em boas condições, o gerenciamento adequado dos resíduos e a 

manutenção da estrutura física são medidas preventivas no controle da 

disseminação das formigas. Com relação ao controle das formigas, o uso de 

inseticidas pode fragmentar as colônias aumentando o índice de infestação. Uma 

forma eficaz de controlar as formigas é o uso de iscas que ajam por meio da 

trofalaxia atingindo até as formigas-rainha (BUENO; CAMPOS-FARINHA, 1999; 

OLIVEIRA; CAMPOS-FARINHA, 2005). A relação entre as formigas e o ambiente 

hospitalar começou a ser estudada no início da década de 70 com Beatson (1972), 

que encontrou 15 espécies de bactérias em uma espécie de formiga Monomorium 

pharaonis em hospitais da Inglaterra. Cartwright e Clifford (1973) observaram 

formigas entre a embalagem externa e o frasco de soro fisiológico, algumas delas 

foram coletadas para cultura, sendo constatada a presença de Pseudomonas 

aeruginosa. Em 1981, Edwards e Baker (1980) realizaram uma pesquisa envolvendo 

cerca de 1000 hospitais da Grã-Bretanha encontrando em 11% dos hospitais 

infestação por formigas M. pharaonis. Chadee e Maitre (1990) estudaram a 

infestação de M. pharaonis em uma unidade neonatal e na cozinha de um hospital 

em Trindad, observando resistência bacteriana em cerca de 80% das formigas 

encontradas.  

No Brasil, o primeiro estudo foi realizado em 1980 em hospitais do Estado de 

São Paulo, onde 14 espécies de formigas foram encontradas carreando bactérias 

como Staphylococcus, Serratia, Klebsiella e Acinetobacter. Nessa pesquisa foi 
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observada uma alta prevalência de Tapinomona melanonocephalum no ambiente 

hospitalar (FOWLER et al., 1993).  Bueno e Fowler (1994) encontraram cerca de 20 

espécies diferentes de formigas em 20 hospitais de vários estados brasileiros, sendo 

que a T. melanocephalum carreou 60% dos patógenos encontrados. Peçanha 

(2000) realizou um estudo no interior do estado de São Paulo onde encontrou 

espécies de formigas T. melanocephalum, Paratrechina longicornis, M. pharaonis, 

Brachymyrmex sp., Monomorium floricola, Camponotus sp. e Crematogaster sp. 

Estas formigas carreavam mais de 80 bactérias potencialmente patogênicas, sendo 

algumas dos gêneros: Staphylococcus, Enterococcus e Pseudomonas. Além de 

bactérias, outros estudos encontraram formigas que carreavam fungos dos gêneros 

Aspergillus e Candida, causadores de infecção nos pulmões, pele e mucosas 

(PANTOJA et al., 2009), e nematódeos, como Ascaris lumbricoides (VILLANI et al., 

2008).  

Estudos também têm comprovado a resistência bacteriana dos 

microrganismos carreados por formigas. Moreira et al. (2005) observaram resistência 

a antibióticos nas espécies Acinetobacter, Streptococcus, Gemella e Klebsiella.  

Rodovalho et al. (2007) encontraram S. aureus resistente a meticilina (MRSA), 

sendo carreados por formigas. Couceiro (2012) encontrou Mycobacterium chelonae 

resistente a antibióticos sendo carreado por formigas em diversos setores de um 

hospital em São Paulo.  

O controle e erradicação das formigas no ambiente hospitalar é uma tarefa 

complexa devido à dificuldade de identificação dos ninhos, reinfestação constante e 

fragmentação das colônias (MOREIRA, 2005; GUERRA; CONCEIÇÃO, 2010; 

COUCEIRO, 2012). 

 

2.4 O gênero Staphylococcus spp. 

 

A primeira descrição do Staphylococcus ocorreu em 1880, observado em pus 

de abscessos cirúrgicos, pelo cirurgião escocês Alexandre Ogston, e atualmente é 

um dos microrganismos mais comuns nas infecções piogênicas em todo o mundo 

(CASSETTARI; STRABELLI; MEDEIROS; WEY; GUERRA, 2005).  

 As infecções por Staphylococcus têm se tornado um grave problema de 

saúde pública em todo mundo, especialmente nos casos em que há resistência aos 

antimicrobianos utilizados. As manifestações clínicas da estafilococia podem ser 



24 
 

observadas em maior ou menor gravidade de acordo com o sítio da infecção e o 

estado imunológico do paciente, sendo causadas pela presença do patógeno ou por 

suas toxinas. As infecções estafilococicas podem levar à septicemia e complicações 

graves como osteomielite e outros focos metastáticos no coração, pulmão, sistema 

nervoso central e rins. Além desse comportamento, certas cepas elaboram uma 

enterotoxina que causa intoxicação alimentar (EMPINOTTI et al., 2012; OLIVEIRA et 

al., 2013; ZMANTAR et al., 2013; KALI et al., 2013; SOLDERA et al., 2013).  

 

2.4.1 Características morfológicas, bioquímicas e genética dos Staphylococcus 

 

Os Staphylococcus são cocos Gram-positivos e catalase positivos, imóveis, 

não-esporulados, anaeróbios facultativos, geralmente não-encapsulados e medindo 

aproximadamente 1μm de diâmetro. Este gênero pertence à família Micrococcae, 

juntamente como os gêneros Planococcus, Micrococcus e Stomatococcus. O gênero 

Staphylococcus possui 33 espécies, sendo que 17 delas podem ser isoladas de 

amostras biológicas humanas, e são divididos em dois grandes grupos: os 

Estafilococos coagulase-positivos e os Estafilococos coagulase-negativos (ECN), de 

acordo com a resposta ao teste de plasma coagulase (KLOSS; BANNERMAN, 

1999). 

Os Staphylococcus, geralmente, apresentam-se no formato de cachos de uva, 

de onde se originou o termo grego staphylé. Contudo, a depender da idade da 

colônia, os cocos podem ser encontrados isolados, aos pares, agrupados em 

tétrades ou, ainda, em pequenas cadeias.  

Grande parte dos estafilococos apresenta metabolismo fermentativo e 

respiratório, sendo capazes de fermentar uma variedade de carboidratos, 

principalmente em condições de aerobiose, com produção final de ácido 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2005). 

Os Staphylococcus crescem bem nos meios de culturas comuns, como o 

caldo simples ou Ágar simples, seletivamente em altas concentrações de cloreto de 

sódio (10%), pH 7, à temperatura ótima de 37ºC. Em ágar simples, após 24 horas na 

estufa a 37º C, produzem colônias de cerca de 1 a 3 mm de diâmetro, convexas, de 

superfície livre e bordas circulares, opacas e brilhantes. Geralmente, as culturas de 

Staphylococcus patogênicos, desenvolvem um pigmento amarelo, já os 
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Staphylococcus saprófitos, formam colônias brancas (TORTORA; FUNKE; CASE, 

2005). 

O genoma do gênero Staphylococcus foi completamente sequenciado no ano 

de 2004, mostrando que este gênero possui um genoma “acessório”, que 

compreende ilhas genômicas de virulência, plasmídeos e transposons integrados, 

podendo ser adquirido por transferência lateral de genes. A espécie S. aureus 

possui um gene específico que codifica a enzima termonuclease - gene nuc. Além 

disso, os estafilococos possuem importância na infecção hospitalar através da 

aquisição de múltipla resistência aos antibióticos. A maioria dos genes de resistência 

a antibióticos é transportada por elementos genéticos móveis ou por elementos de 

inserção, estando diretamente relacionados aos mecanismos de patogenicidade e 

resistência aos antimicrobianos (FENG et al., 2008). 

Algumas espécies de Staphylococcus, como o S. aureus podem formar 

biofilmes, que são agregados de células bacterianas fortemente aderidas a uma 

superfície por meio de filamentos compostos de exopolissacarídeos, proteínas e 

DNA. A proliferação das células para aderir e formar biofilme é mediada pela 

produção do polissacarídeo intercelular adesina (PIA). A síntese é codificada pelo 

locus ica do operon icaABCD, o qual é fundamental para formação de biofilme e 

virulência do microrganismo. O biofilme é regulado em resposta a fatores ambientais 

como glicose, alta osmolaridade, temperatura e limitação de etanol e ferro (LOPEZ 

et al., 2010; MELO et al., 2012). 

 

2.4.2 Os estafilococos coagulase-negativos (ECN) 

 

Os ECN são identificados na rotina laboratorial pela não produção da enzima 

coagulase, apresentando-se como patógeno oportunista emergente, e de grande 

importância na área médica, especialmente em pacientes hospitalizados, 

imunocomprometidos, prematuros e com biomaterial implantado. Pertencem à 

microbiota de vários sítios anatômicos, destacando-se boca, nariz, nasofaringe, 

orelha, axila, perna, braço, região inguinal, períneo e vagina (PEREIRA et al., 2007).  

Os ECN apresentam perfil oportunista, provocando infecções nos sítios 

primários da colonização, além de estarem associados às infecções hospitalares, 

provocando infecções leves ou moderadas e, às vezes, septicemias. Em infecções 
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de corrente sanguínea de origem nosocomial em pacientes de UTI, os ECN podem 

ser isolados em até 76% das hemoculturas (AHLSTRAND et al., 2011). 

Atualmente, são conhecidas 38 espécies de ECN, sendo S. epidermidis a 

principal representante. Este patógeno está associado a infecções de cateteres e 

próteses, frequentemente isolado em hemoculturas e identificado como uma das 

causas principais de infecções nosocomiais associadas aos biofilmes (RAHMAN et 

al., 2013; SHIDA et al., 2013).  

O S. saprophyticus é um dos grandes agentes da infecção urinária em 

mulheres jovens e sexualmente ativas, entretanto, os fatores de virulência desta 

espécie não estão bem esclarecidos (SOUSA et al., 2013). O S. haemolyticus tem 

sido relacionado a infecções da corrente sanguínea primária associada ao uso de 

cateteres venosos centrais (CVC) em estudos recentes (KEIM et al., 2011, BARROS 

et al., 2012, BOUCHAMI et al., 2012). Outras espécies de importância clínica são: S. 

lugdunensis, S. scheleiferi, S. sciuri, S. lentus, S. caseolyticus, S. hycus, S. 

chromogenes, S. intermedius, S. delphini, S. carnosus, S. simulans, S. cohnii, S. 

xylosus, S. gallinarium, S. kloosii, S. equorum, S.arletta, S. capitis, S. warnei, S. 

saccharolyticus, S. caprae, S. auricularis (ANVISA, 2004). 

Para que haja uma infecção e a sobrevivência dos ECN no hospedeiro é 

necessário o estabelecimento de habilidades na invasão dos tecidos e evasão dos 

sistemas de defesa. Os fatores de virulência dos ECN ainda não foram totalmente 

esclarecidos, entretanto, algumas espécies possuem certas especificidades. 

Enzimas como Metaloprotease Extracelular e Elastase foram descritas nos S. 

epidermidis, ambas com capacidade de degradar IgA, IgM, albumina e fibrinogênio. 

Também foi verificada nos ECN a produção de enterotoxinas estafilocócicas 

responsáveis por erupções e intoxicação gastrintestinal (PEREIRA; CUNHA, 2013; 

OTTO 2014).  

As infecções causadas pelos ECN geralmente são mais sutis e não 

específicas, quando comparadas as causadas por S. aureus. Normalmente, o curso 

clínico é lento, subagudo sem sinais típicos da infecção. Entretanto, em indivíduos 

imunocomprometidos, a bacteremia pode levar a morte (ANVISA, 2004). 

Os cateteres venosos centrais (CVC) representam uma porta de entrada para 

os ECN, pois o colonizam e podem invadir os tecidos e disseminar-se pela corrente 

sanguínea. Essa contaminação pode ocorrer por ECN do próprio paciente, do 

ambiente ou por profissionais da saúde portadores desse microrganismo durante a 
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manipulação do dispositivo. As infecções ligadas a dispositivos intravenosos são 

uma importante causa da perda desses dispositivos (SHIDA et al., 2013). Os ECN 

também produzem uma substância extracelular durante crescimento sobre 

superfícies inertes, como biomateriais, facilitando a aderência e a formação do 

biofilme (BERNARDI; PIZZOLITTO; PIZZOLITTO, 2007).  

 

2.5 S. aureus e as infecções nos seres humanos 

 

O S. aureus é um microrganismo relacionado a infecções que vão de simples 

lesões cutâneas até sepse no sistema nervoso central, sistema respiratório, trato 

urinário, além de infecções relacionadas a dispositivos implantáveis e procedimentos 

cirúrgicos (DENG et al., 2013). 

Normalmente, esse gênero faz parte da microbiota humana, especialmente na 

pele e trato respiratório. Um terço das pessoas possuem essas bactérias 

colonizando de forma transitória a pele, cavidades nasais, garganta e intestinos. Em 

indivíduos saudáveis, pode haver colonização por oito a 10 espécies de 

Staphylococcus, incluindo o S. aureus. Dentre estes sítios anatômicos, a orofaringe 

possui o maior índice de colonização, chegando a acometer 40% da população 

adulta, sendo ainda maior dentro de hospitais (ROBERT; CHAMBERS, 2005; 

CAVALCANTI et al., 2006; MOREIRA; GONTIJO, 2012). Almeida Cruz et al., (2013) 

encontraram que 60,9% dos profissionais de saúde de um hospital apresentavam 

colonização por S. aureus em orofaringe.   

As infecções associadas ao S. aureus geralmente estão relacionadas a fontes 

endógenas, sendo o homem o principal reservatório deste microrganismo. Por estar 

presente na microbiota do homem, quando ocorre diminuição das barreiras naturais, 

o S. aureus causa lesão tecidual (CORTES et al., 2013; ROMANELLI et al., 2013). 

Entretanto, é comum haver colonização de S. aureus, especialmente em vias aéreas 

superiores, sem manifestações clínicas. Esse portador assintomático é uma peça 

importante na cadeia infecciosa, pois contamina as próprias mãos e passa a ser 

veículo de transferência da bactéria através do contato (CARVALHO et al., 2005; 

BATRA et al., 2010; OLIVEIRA; PAULA, 2012).  

 As infecções estafilocócicas cutâneas vão desde simples foliculites e 

impetigos até furúnculos e carbúnculos que produzem efeitos sistêmicos como febre. 

Lesões mais profundas em tecidos moles são comuns em indivíduos portadores de 
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cepas de S. aureus patogênicas (EMPINOTTI et al., 2012). Além da presença do 

microrganismo no sítio de infecção, as toxinas liberadas pelo S. aureus são 

responsáveis pela Necrose Epidérmica Tóxica, conhecida como Síndrome da Pele 

Escaldada. Esta síndrome é muito comum em neonatos, caracterizada pelo 

descolamento de extensas áreas da epiderme através da esfoliatina, uma toxina 

produzida no sítio de infecção e levada para áreas distantes da pele através da 

corrente sanguínea (BRAUNSTEIN et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013). A Síndrome 

do Choque Tóxico também é causada por uma toxina do S. aureus presente em 

feridas cirúrgicas, de evolução rápida e letal se não tratada adequadamente 

(ANDERSON et al., 2012). A produção de toxinas ainda pode levar a manifestações 

clínicas de intoxicação alimentar em alimentos contaminados (BRIZZIO; TEDESCHI; 

ZALAZAR, 2013; MOURA et al., 2013). 

 As bacteremias estafilocócicas possuem uma ampla distribuição devido aos 

mais diversos tipos de tecidos colonizados por estes patógenos. São comuns casos 

de infecção por contaminação de cateteres endovenosos, feridas cirúrgicas, 

broncopneumonia e pneumonia nosocomial. Essas afecções tornam-se 

potencialmente graves quando existem cepas resistentes a meticilina, denominadas 

MRSA (S. aureus resistente a meticilina). As sepses por S. aureus geralmente são 

causadas por infecção primária em um sítio distante. Algumas das complicações da 

bacteremia estafilocócica são endocardites, osteomielites, pioartrites e formação de 

abscessos metastáticos, em particular em pele, tecidos subcutâneos, pulmões, 

fígado, rins e cérebro (SALGADO-PABÓN et al., 2013; FRAUNHOLZ et al., 2013).  

 

2.6 Mecanismos de patogenicidade do S. aureus 

 

Os S. aureus, na grande maioria dos casos, vivem em uma relação de 

mutualismo com o hospedeiro. Entretanto, em condições especiais, quando existe 

uma quebra do equilíbrio, estes microrganismos podem tornar-se patogênicos.  

Os S. aureus apresentam diversos tipos de mecanismos de patogenicidade a 

nível estrutural e produção de enzimas e toxinas. A nível estrutural, estes patógenos 

apresentam na parede celular uma cápsula antifagocitária constituída pela proteína 

A e pelos ácidos teicóicos de natureza polissacarídica (MURRAY et al., 2010).  

Quanto à produção de substâncias extracelulares, as principais toxinas 

(Quadro 1) são hemolisinas alfa, beta e gama, com ação hemolítica leucocida letal e 



29 
 

dermonecrótica; a leucocidina Panton-Valentine, com ação lítica para leucócitos; as 

esfoliativas A e E, responsáveis pela Síndrome da Pele Escaldada; sete 

enterotoxinas A, B, C, D, E, G e H, responsáveis por intoxicação alimentar; e a Toxic 

Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1), anteriormente chamada de enterotoxina F, 

responsável pela Síndrome do Choque Tóxico (TRISTAN et al., 2007; MURRAY et 

al., 2010).  

As principais enzimas produzidas pelo S. aureus contra o hospedeiro são a 

coagulase, que forma um depósito de fibrina em volta da bactéria impedindo a 

fagocitose; a catalase, que catalisa a conversão do peróxido de hidrogênio em 

oxigênio e água; a hialuronidase, que quebra o ácido hialurônico; a fibrinolisina, com 

ação na degradação de coágulos; a desoxirribonuclease, que destrói o DNA; as 

lípases, que hidrolisam lipídios facilitando a invasão da pele e tecido celular e as 

penicilinases, que hidrolisam penicilinas (MURRAY et al., 2010; SANTOS et al., 

2007).  

 

Quadro 1- Enzimas e toxinas produzidas pelo S. aureus que participam dos 
mecanismos de patogenicidade e de resistência. 

Nome Classe Função 

Betalactamases Enzima 

Inativa os antibióticos betalactâmicos (ex: 
penicilinas e cefalosporinas) pela abertura do anel 
betalactâmico. 

 

Coagulase Enzima 

Converte o fibrinogênio em fibrina, 
independentemente da presença do íon Ca+2 e 
dos fatores V, VI e VII da coagulação sanguínea, 
provocando a deposição de fibrina em torno do 
microrganismo e dificultando a fagocitose celular. 

Hialuronidase Enzima 

Despolimeriza o ácido hialurônico (um dos 
principais componentes da matriz extracelular 
humana) agindo, assim, como fator de propagação 
do microrganismo. 
 

Adesinas Enzima 

Moléculas que fazem parte do glicocalix e se ligam 
aos receptores químicos encontrados na 
superfície das células epiteliais do hospedeiro, 
promovendo a aderência da bactéria a essas 
células. 
 

Catalase Enzima 

Converte o peróxido de hidrogênio, que 
apresentaria uma ação tóxica sobre a bactéria, em 
oxigênio e água 
(2H2O2        2H2O + O2). 

 
α-hemolisina Toxina Lisa as hemácias e causa danos às plaquetas em 
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casos de intoxicações graves. 
 

β-hemolisina Toxina 
Causa hemólise nos eritrócitos através da 
degradação a esfingomielina. 
 

Δ-hemolisina Toxina 

Atua como detergente sobre as membranas dos 
eritrócitos, macrófagos, linfócitos, neutrófilos e 
plaquetas. Altera o mecanismo de ação do 
Monofostato de Adenosina Cíclico (AMP-c), 
inibindo a absorção de água pelo íleo 
desencadeando uma diarreia aguda. 
 

ɣ-hemolisina Toxina 
Forma poros na membrana celular dos leucócitos, 
destruindo-os por lise. 
 

Panton-
Valentine Leukocidin 

(PVL) 
Toxina 

Permite a entrada de Ca+2 alterando a 
permeabilidade da membrana resultando na 
degranulação celular e induzindo citólise. 
 

Esfoliatina Toxina 

Responsável pela Síndrome da Pele Escaldada e 
Impetigo Bolhoso que clivam o extrato granuloso 
da epiderme. 
 

TSST-1 
Toxic Shock 

Syndrome Toxin-1 
Toxina 

Provoca febre, choque e envolvimento de 
sistemas orgânicos múltiplos, incluindo erupção 
cutânea descamativa. 
 

Enterotoxinas (A, B, 
C, D e E) 

Toxina 

Provam vômitos e diarreias na intoxicação 
alimentar. 
 

 
Fonte: Santos et al., 2007 (modificada). 

 

2.7 Os antimicrobianos e os mecanismos de resistência 

 

Em 1940, Alexander Fleming, após descobrir a penicilina, também concluiu 

que alguns microrganismos possuíam resistência natural aos antibióticos. Essa 

resistência foi comprovada por Abraham e Chain, que encontraram em culturas de 

Escherichia coli uma enzima que impedia a ação da penicilina, a penicilinase 

(CORDEIRO, 2011). 

 A partir de 1944 a penicilina passou a ser utilizada em larga escala para 

tratamento de infecções. Entretanto, em 1946 cerca de 6% dos S. aureus já 

apresentavam resistência ao antibiótico, através da produção de β-lactamase. 

Atualmente, a resistência à penicilina nas infecções por S. aureus chega a 90% 

(DAN DAN et al.  2013; GOMES et al. , 2013). 
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No início dos anos 60, as penicilinas resistentes a penicilinases (PRP), foram 

introduzidas no mercado, melhorando o tratamento das estafilocóccias, 

especialmente a meticilina. Entretanto, começaram a ocorrer cepas resistentes a 

meticilina e a outros antibióticos β-lactâmicos- cepas MRSA. No final da década de 

90 surgiram as primeiras cepas de S. aureus resistentes aos glicopeptídeos 

denominadas VRSA (Vancomycin-resistant S. aureus) (SANTOS et al., 2007).  

A resistência bacteriana aos antibióticos possui uma grande variedade de 

mecanismos que pode ser dividido em duas fases principais: fase de resposta rápida 

e fase de resposta lenta. Na fase de resposta rápida há reorganização da membrana 

celular e a sua permeabilidade, como mudanças na composição dos 

lipopolissacarídeos, diminuição de conteúdo das porinas e expressão de bombas de 

efluxo. Na fase de resposta lenta há o envolvimento de mudanças genéticas 

(MARTINS et al., 2013). Muitas das possíveis alterações genéticas, ainda não são 

completamente compreendidas, porém, sabe-se que a ocorrência de mutações é 

uma das principais causas da variação genética (ROGERS et al., 2012). 

Outros mecanismos também podem determinar o processo de aquisição de 

resistência, como a transferência horizontal de genes entre organismos; ativação da 

sinalização celular; a comunicação bacteriana (quorum sensing); e, a formação de 

biofilme. Este último fenômeno pode também desempenhar um papel importante na 

patogenicidade bacteriana e colonização do hospedeiro. No entanto, é quase certo 

que todos estes eventos são correlacionados e desempenham um importante papel 

na aquisição de resistência bacteriana em um paciente tratado com antibióticos 

(ROMERO et al., 2011; TRIVEDI; TANG; EXLEY, 2011).  

A resistência bacteriana pode ser classificada segundo o tipo de mecanismo 

relacionado: intrínseco e adquirido. O mecanismo intrínseco é o que ocorre 

naturalmente no microrganismo, sendo resultado da adaptação ao meio em que a 

bactéria não possui os sítios de ligação ou transporte da droga para dentro da 

célula. Na resistência adquirida há obtenção de genes que codifiquem algum 

determinante de resistência, sendo a mutação espontânea e a transferência de DNA 

cromossomal ou extracromossomal (plasmídeos e bacteriófagos) as principais 

formas de disseminação desta forma de resistência (UMBER; BENDER, 2009).  

Estudos relatam que os antimicrobianos quando em concentração ou tempo 

insuficiente para causar morte ou inibição total do crescimento bacteriano, podem 

causar modificações nas propriedades bacterianas refletindo em alterações de 
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componentes somáticos e produtos extracelulares, além de estimular a transferência 

de material genético relacionado com resistência. Assim, a má utilização dos 

antimicrobianos é um problema de saúde pública (BAMBERGER; BOYD, 2005).  

Existem vários genes de resistência associados à resistência em 

Staphylococcus spp. sendo que neste trabalho serão relatados: mecA, blaZ, icaA e 

icaD.  

 

2.7.1 Gene mecA 

 O gene mecA é responsável pela resistência a meticilina/oxacilina 

expressando a proteína penicillin binding protein 2a (PBP 2a), podendo ser adquirida  

por plasmídeos ou por transferência de DNA cromossomal (SHORE et al., 2011). 

Os S. aureus possuem cinco PBPs atuando como enzimas que participam da 

síntese da parede bacteriana e localizam-se na superfície da membrana celular. As 

PBP 1, 2 e 3 são sítios-alvo de ligação com os antibióticos β-lactâmicos, sendo 

unidos por ligações covalentes. A resistência aos antibióticos β-lactâmicos surge 

através da produção de uma PBP adicional, anômala, denominada PBP 2a, 

codificada pelo gene mecA que apresenta baixa afinidade com os antibióticos β-

lactâmicos. A expressão PBP encontra-se no componente genético chamado 

Staphylococcal Cassette Cromosome mec (SCCmec) que está integrado ao 

cromossomo de MRSA (Methicilin Resistant Staphylococcus aureus). Acredita-se 

este cromossomo tenha sido adquirido por transferência horizontal de ECN 

(DERESINSKI, 2005; SAJITH KHAN et al., 2012). 

O gene mecA permanece conservado em todas as cepas de S. aureus 

resistentes à meticilina, sendo regulado por dois elementos genéticos que codificam 

uma proteína repressora e uma de transdução de sinal: mecI e mecRI, 

respectivamente (SAJITH KHAN et al., 2012). 

A incidência de MRSA vem se apresentando crescente, principalmente em 

hospitais terciários e/ou de ensino associados ao uso de quando de dispositivos 

médicos invasivos, gestão de resíduos hospitalares e uso de antibióticos. Uma 

importante via de disseminação de MRSA são os profissionais da saúde que atuam 

como portadores desse microrganismo. Os pacientes infectados ou colonizados com 

MRSA devem ser isolados e programas educacionais a respeito da infecção devem 

ser realizados com pacientes, visitantes e funcionários do hospital, desde a lavagem 
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das mãos ate a utilização de equipamentos de proteção individual, minimizando as 

chances de disseminação desse agente infeccioso multirresistente (SILVA, 2009). 

Algumas cepas de S. aureus podem apresentar resistência a oxacilina, sem a 

presença do gene mecA, a chamada resistência bordeline, em que a concentração 

mínima inibitória (CIM) de oxacilina está próxima aos pontos de corte. Nessas cepas, 

o mecanismo de resistência pode ser devido a: hiperprodução de β-lactamase, 

cepas conhecidas como BORSA (borderline oxacillin-resistant S. aureus); e, 

modificações nas proteínas de ligação de penicilina (PBPs 1, 2 e 4), cepas 

conhecidas como MODSA (modified penicillin-binding protein S.aureus) (ITO et al., 

2012). Três mecanismos podem estar envolvidos na resistência à oxacilina, sendo 

que as características fenotípicas são distintas e apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Caracterização dos fenótipos de resistência à oxacilina em S. aureus segundo a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2004). 

Fenótipo de 
resistência 

Gene 
mecA 

Mecanismo 
Resistência 
cruzada aos 
β-lactâmico 

Múltipla 
resistência a não 

β-lactâmico 
Clássica 

homogênea 
Presente 

Produção de 
PBP2a 

Presente Sim 

Clássica 
heterogênea 

Presente 
Produção de 

PBP2a 
Presente Sim 

BORSA Ausente 
Hiperprodução de 

β-lactamase 
Presente Raro 

MODSA Ausente 
Modificação em 
PBPs 1, 2 e 4 

Ausente Ausente 

Legenda: BORSA - modified penicilin-binding protein S. aureus; MODSA- bordeline oxacilin-resistent 
S. aureus. Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2004)- modificado. 

 

2.7.2 Gene blaZ 

A resistência dos estafilococos a penicilina pode ser observada pela presença 

do gene blaZ que codifica a enzima β-lactamase que hidrolisa o anel β-lactâmico 

inativando o antimicrobiano. Na síntese da β-lactamase atuam dois reguladores, o 

anti-repressor blaR1 e o repressor blaI, que codificam as respectivas proteínas 

blaR1 e blaI. Quando não há uso do antibiótico, o blal liga-se à região operadora 

impedindo a expressão do blaZ. No uso da penicilina, a proteína transmembrânica 

blaR1 sofre autoclivagem e atua como protease, clivando o blal em fragmentos 

inativos permitindo a transcrição do blaZ e a produção da enzima β-lactamase 

(LIVORS et al., 2012; SAJITH KHAN et al., 2012). 
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2.7.3 Gene icaA e icaD 

O Staphylococccus spp. tem capacidade de produção de biofilme através do 

locus ica que possui quatro genes organizados em um operon (icaABCD).  A 

formação de biofilme está relacionada com a capacidade de produzir uma 

substância mucóide extracelular, cujo principal componente é um polissacarídeo. O 

icaA codifica a PIA ou N-acetilglicosamina polimérica (PNAG), responsáveis pela 

síntese do muco polissacarídeo. No entanto, a co-expressão de icaA e icaD conduz 

a um aumento significativo da síntese do biofilme e está relacionada com o fenótipo 

de completa expressão do polissacarídeo capsular. Vários estudos relataram que 

cepas de S. aureus e S. epidermidis que produzem biofilme são mais virulentos e 

responsáveis por bacteremia relacionada com cateteres intravenosos e 

complicações no pós-operatório (ISHAK et al., 1985; DAVENPORT et al., 1986; 

KOTILAINEN, 1990; ARCIOLA et al., 2001; UPADHYA; BIRADAR, 2011). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local da pesquisa 

 

 A coleta das formigas foi realizada no Hospital de Urgências e Traumas (HUT) 

Dr. Washington Antônio de Barros, em Petrolina-PE. A instituição foi criada em 2009 

e atende cerca de oito mil pessoas por mês, sendo centro de referência na área de 

Trauma-Ortopedia e Neurologia com 126 leitos ativos.  

 Atualmente o hospital é administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão 

Hospitalar, e faz parte do patrimônio da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, aliando assistência, ensino e pesquisa.  

 Os setores avaliados foram a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e o 

Centro Cirúrgico (CC). A UTI possui 14 leitos ativos e uma equipe multiprofissional 

que atua no tratamento de agravos, especialmente traumato-ortopédicos. O CC 

possui seis salas de cirurgias e uma Sala de Recuperação Pós-anestésica, 

realizando uma média de 350 procedimentos cirúrgicos por mês.  

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Microbiologia 

do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna) e no 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia Animal, ambos pertencentes à 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Campus das Ciências 

Agrárias, em Petrolina-PE. A classificação taxonômica dos exemplares de formiga 

coletados foi realizada por um professor especialista em entomologia do Colegiado 

de Ciências Biológicas da UNIVASF.  

 

3.2 Coleta e armazenamento das formigas 

 

As coletas foram efetuadas na UTI e no Centro Cirúrgico do HUT entre os 

meses de outubro de 2013 a abril de 2014, em intervalos de 15 dias, totalizando 12 

eventos amostrais. Para cada evento amostral, foram dispostas iscas para as 

formigas em quatro Intervalos: das 06:00h as 09:00h; das 12:00h as 15:00h; das 

18:00h as 21:00h e das 24:00h as 03:00h, sendo 19 iscas por intervalo na UTI e 12 

iscas por intervalo no CC,  somando 124 iscas por evento amostral, totalizando 1488 

iscas de esforço amostral. 
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      As formigas foram coletadas através de armadilhas, seguindo a metodologia 

proposta por Schuller, Matte e Matte (2009) que consistiu em uma placa descartável 

de Petri medindo 60mmx15mm contendo 10 ml de Ágar Sangue Base (KASVI, 

Paraná, Brasil). A placa teve suas bordas seladas com parafilme transparente, 

fechando hermeticamente a placa e mantendo o meio estéril. Em seguida foi feito 

um pequeno orifício de aproximadamente 2 milímetros na lateral da placa de Petri 

com uma agulha estéril quente. Este orifício foi selado com parafilme em uma capela 

e mantido fechado até a exposição ao local de amostragem, sendo as iscas 

armazendas a 6°C até o momento da exposição para coleta. 

Na data da coleta, as armadilhas foram distribuídas aleatoriamente na UTI e 

CC seguindo a planta baixa do prédio, conforme demonstrado nas figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 - Planta baixa da UTI do HUT, Petrolina-PE. 

 

Legenda: 1 a 19- locais onde foram colocadas as iscas; A- local utilizado para 
repouso dos profissionais; B- copa utilizada pelos funcionários.  

Fonte: Administração do HUT, Petrolina-PE. 
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Figura 2 - Planta baixa do CC do HUT, Petrolina-PE. 

 

Legenda: 1 a 12- locais onde foram colocadas as iscas; A- local utilizado como copa para os 
profissionais; B- sala usada como repouso pelos funcionários.  

Fonte: Administração do HUT, Petrolina-PE. 

 

Na UTI as armadilhas foram colocadas em três ambientes: Box de 1 a 17 

(local onde estão os leitos dos pacientes, bem como todo o aparato utilizado na 

prestação da assistência médica), posto de enfermagem (local onde os profissionais 

de saúde realizam as prescrições e preparo de medicação) e a área externa (copa, 

rouparia e expurgo da UTI). No CC as iscas foram colocadas nas seis salas de 

cirurgia, na sala de recuperação pós-anestésica, no posto de enfermagem e na área 

contígua (área dentro do centro cirúrgico onde funciona a copa, o repouso dos 

profissionais, o expurgo e o depósito de materiais de limpeza). 

As armadilhas foram colocadas aleatoriamente em cada metro quadrado dos 

locais indicados, de forma que, a cada coleta, novos locais eram sorteados. Em 

cada ponto escolhido para coleta, o parafilme que selava o furo da placa foi 

removido, expondo a abertura para permitir que as formigas entrassem na 

armadilha, ficando expostas por um período de três horas.  

A fim de analisar a existência de alguma relação entre a presença das 

formigas e variáveis climáticas, foram feitas, a cada coleta, aferições da temperatura 

e da umidade relativa do ar (URA) através de um termômetro com higrômetro 

(Acurite®). Os dados de precipitação média dos dias de amostragens foram obtidos 
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através do Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região 

Nordeste - Proclima (INPE, 2014).  

Após o intervalo de exposição, as armadilhas foram recolhidas e novamente 

seladas com parafilme, onde as placas, contendo ou não formigas, foram 

transportadas em caixas térmicas para o laboratório de microbiologia do Cemafauna 

e incubadas durante 24:00h a 37ºC para o crescimento dos microrganismos. Após o 

período de incubação, as placas que continham formigas foram colocadas a 4ºC 

durante 15 minutos para imobilização das formigas. Após esse período, as placas 

foram levadas para a capela de fluxo laminar onde, com a utilização de um estilete 

estéril as formigas foram transferidas para tubos de vidro contendo 10 ml de etanol a 

70% para conservação dos espécimes até a identificação (Figura 3). Os dados sobre 

a ocorrência de formigas dentro e em torno de cada armadilha, o crescimento de 

microrganismos após o período de incubação e as morfoespécies das formigas 

foram observados e anotados.  

 

Figura 3- Coleta e armazenamento das formigas. 

 

Legenda- A) Isca com formiga antes da incubação; B) Remoção das formigas com pinça 
estéril C) Formigas colocadas em recipiente contendo álcool 70%; D) 
Crescimento bacteriano após 24 horas de incubação em estufa a 37 °C.   

Fonte:Dados da autora. 
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3.3 Identificação das formigas  

 

Os frascos contendo as formigas imersas em etanol a 70%, devidamente 

etiquetados com informações referentes à data, local, horário e ao setor do hospital 

em que foi efetuada a coleta, foram encaminhados ao Professor Dr. Benoit Jean 

Bernard Jahyny do Colegiado de Ciências Biológicas da UNIVASF, para 

identificação taxonômica. A identificação se deu com auxílio da chave taxonômica de 

Bolton (2003), utilizando um estereomicroscópio (Olympus®), em aumento de 40X. 

 

3.4 Isolamento e identificação dos microrganismos 

 

Das armadilhas com presença de colônias bacterianas, realizou-se a 

semeadura por esgotamento de cada colônia para duas placas de petri medindo 

90mm x 15mm. A primeira contendo Ágar Sangue (KASVI, Paraná, Brasil) com 5% 

de sangue de carneiro com a finalidade de diferenciar as colônias β-hemolíticas 

sugestivas de S.aureus e a segunda contendo Ágar Müller-Hinton (Difco, Sparks, 

MD, USA), sendo ambas incubadas por 24h, em estufa bacteriológica a 37°C. Após 

o período de incubação, realizou-se a coloração pelo método de Gram para 

classificar as bactérias com base em sua morfologia e características tintoriais 

utilizando o microscópio óptico. Aquelas que se apresentaram como cocos Gram-

positivos foram submetidas a testes bioquímicos para a caracterização do gênero 

Staphylococcus. 

 

3.5 Caracterização do gênero Staphylococcus spp. 

 

Os isolados que apresentaram-se Gram-positivos foram submetidos a outros 

testes bioquímicos, conforme mostra a Figura 4. 
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Figura 4 - Fluxograma para caracterização do gênero Staphylococcus. 

 
Legenda: ( + ) Positivo; ( - ) Negativo 
Fonte: Oxoid, UK, 1998 (adaptado). 

 

Os isolados Gram-postivos foram submetidos a prova para a produção da 

enzima catalase e do meio seletivo Ágar Manitol hipertônico. As culturas com 

resultados negativos para a catalase e para o Ágar Manitol Hipertônico foram 

consideradas Micrococcus spp. e as positivas para esta etapa foram consideradas 

S. aureus ou Estafilococo Coagulase Negativo (ECN). Para tal diferenciação, 

realizou-se uma prova que evidencia a produção da enzima coagulase e outra prova 

para a produção da enzima DNAse, sendo que, se ambas as provas fossem 

positivas, os resultados presumiriam amostras do gênero S. aureus (Oxoid, UK, 

1998). A confirmação dos resultados positivos para S. aureus foi feita através da 

Reação em Cadeia da Polimerase - PCR.  

 

3.5.1 Prova da Catalase (Oxoid, UK, 1998): 

 

A Prova da Catalase consistiu na colocação 30 µl de água destilada sobre 

uma lâmina de vidro medindo 26mm x 76mm x 1mm, em seguida homogeneizou-se 

uma alçada do cultivo em Agar Müller-Hinton (Difco, Sparks, MD, USA) previamente 

incubado por 24h a 37°C na água contida na lâmina. Após este procedimento, 

adicionou-se 30 µl peróxido de hidrogênio (água oxigenada a 3%). Os cultivos que 
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demonstraram uma rápida e sustentada produção de bolhas de gás ou 

efervescência foram considerados positivos para essa prova (Figura 5). O controle 

positivo desse teste foi feito através de uma cepa padrão de S. aureus ATCC 25923. 

 

Figura 5 – Prova da catalase positiva. 
 

 

Legenda:       Observa-se efervescência da colônia sobre a lâmina. 
Fonte: Oxoid, UK, 1998 (adaptado). 

 

3.5.2 Meio Ágar Manitol Hipertônico (Oxoid, UK, 1998): 

 

A prova de Ágar Manitol Hipertônico (Difco, Sparks, MD, USA) é utilizada para 

analisar a capacidade do S. aureus em fermentar o manitol em meio contendo 7,5% 

de cloreto de sódio.  

Para realização desta prova foram vertidos 10 ml de Ágar Manitol Hipertônico 

(Difco, Sparks, MD, USA) em Placas de Petri medindo 90mm x 15mm estéreis, em 

seguida, com o auxílio de uma alça bacteriológica estéril, as amostras foram 

semeadas por esgotamento e incubadas por 24h a 37°C. A placa foi dividida em 

duas partes, do lado de coloração amarela sugere a presença de S. aureus 

enquanto que o lado de coloração rosa não apresenta crescimento de S. aureus, 

sendo considerado prova de Ágar Manitol Hipertônico negativa (Figura 6). O controle 

positivo desse teste foi feito através de uma cepa padrão de S. auerus ATCC 25923. 
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Figura 6 - Prova Meio Ágar Manitol Hipertônico. 

 

     Fonte: Dados da pesquisadora. 
 

3.5.3 Prova da Coagulase Livre (Oxoid, UK, 1998): 

 

Para a prova da Coagulase Livre foi utilizado plasma de coelho liofilizado 

(Newprov®) seguindo-se as instruções da bula, sendo colocadas duas gotas de 

solução fisiológica a 0,9% estéreis sob uma lâmina. Com auxílio de um fio 

bacteriológico, uma colônia do cultivo em meio Müller-Hinton (Difco, Sparks, MD, 

USA) era agregada a uma das gotas, sendo delicadamente homogeneizada. Em 

seguida era colocada uma gota de plasma de coelho em uma das gotas de solução 

fisiológica, e na outra amostra, era adicionada uma gota de água destilada estéril 

como controle. As duas amostras eram homogeneizadas com palito de madeira. Em 

seguida a lâmina era inclinada delicadamente para frente e para trás e observada a 

presença de aglutinação. Foi considerado resultado presuntivo para S. aureus as 

amostras que apresentaram formação de coágulo e as negativas podem ser 

presuntivos de ECN (JANDA et al., 2001). A cepa padrão de S. aureus ATCC 25923 

foi utilizada como controle positivo e a cepa Staphylococcus epidermidis ATCC 

12228 como controle negativo para essa prova. 
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3.5.4 Prova da DNAse (Oxoid, UK, 1998): 

  

Para a realização da prova da DNAse foram utilizadas placas de Petri 

medindo 90mm x 15mm estéreis contendo Ágar DNAse (Qiagen®) em que aplicou-

se uma estria reta dos isolados em estudo no centro da placa sendo incubada a 

37ºC por 24 h. Respeitado-se o período de incubação, as placas foram abertas e 

acrescentou-se às mesmas 10 ml de HCl 1N cobrindo toda a superfície do meio de  

cultivo contendo as colônias, em seguida, aguardou-se 2 minutos para a realização 

da leitura.  

 A interpretação dos dados ocorreu através da formação de um halo 

transparente ao redor da colônia indicando a degradação do DNA pela enzima 

desoxirribonuclease, resultado presuntivo para S. aureus. A ausência de formação 

do halo transparente sugere positividade para ECN (Figura 7).  

 

Figura 7 - Prova da DNAse positiva com a formação de um halo 

transparente ao redor da colônia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

  

3.6 Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos 

 

As amostras Gram-positivas foram submetidas a testes de susceptibilidade 

aos antimicrobianos, sendo testados 13 antimicrobianos através da técnica de disco-
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difusão de Kirby-Bauer (NCCLS, 1999). Esta técnica consiste na coleta de uma 

suspensão de 24 horas do microrganismo, padronizada para uma turvação 

equivalente a 0,5 da escala de MacFarland em solução salina estéril a 0,85% e, 

semeio de forma confluente com o auxílio de um swab estéril, sobre a superfície das 

placas de Petri contendo Ágar Müller-Hinton (Difco, Sparks, MD, USA) que, em 

seguida, recebeu discos impregnados com antibióticos, as placas foram incubadas 

por 24 horas a 37°C. 

Os antibióticos (Newprov® e Sensibiodisc®) utilizados foram Ampicilina 

(10μg), Penicilina (10μg), Oxacilina (1μg), Cefotaxima (30μg), Ceftriaxona (30μg), 

Ciprofloxacino (5μg), Norfloxacino (10μg), Gentamicina (30μg), Vancomicina (30μg), 

Eritromicina (15μg), Tetraciclina (30μg), Sulfametoxazol (25μg), Rifampicina (15μg). 

Estes antibióticos foram escolhidos por serem de uso frequente no hospital 

pesquisado, conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do 

HUT.  

Após incubação, os halos formados ao redor dos discos dos antibióticos 

foram medidos e os resultados expressos como R (para resistente) e S (para 

sensível), de acordo com o tamanho do halo, segundo os critérios estabelecidos 

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST 2013 

(EUCAST, 2013) (Figura 8).  

 

Figura 8 - Técnica de disco-difusão de 
Kirby-Bauer. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora. 
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3.7 Análise molecular 
 

Para caracterização molecular da espécie S. aureus foi identificada a 

presença do gene nuc. Já a análise do potencial genético para resistência aos 

antimicrobianos foi realizada pela amplificação dos genes mecA e blaZ relacionados 

a resistência a meticilina/oxacilina e aos beta-lactâmicos, respectivamente. O 

potencial genético para produção de biofilme foi avaliado pela amplificação dos 

genes icaD e icaA. Os primers utilizados estão descritos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Primers utilizados na caracterização molecular dos isolados de Staphylococcus 
aureus. 

Iniciador Sequência (5’- 3’) pb Referência 

nucF GCGATTGATGGTGATACGGTT 
279 Kateete et al. 2010 

nucR AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC 

mecAF AAAATCGATGGTAAAGGTTGGC 
217 Coelho et al. 2007 

mecAR AGTTCTGCAGTACCGGATTTGC 

blaZF AAGAGATTTGCCTATGCTTC 
517 Sawant et al. 2009 

blaZR GCTTGACCACTTTTATCAGC 

icaAF  CCTAACTAACGAAAGGTAG  
1315 Vasudevan et al. 2003 

icaAR  AAGATATAGCGATAAGTGC  

icaDF AAGCCCAGACAGAGGCAATATCCA 
230 Vasudevan et al. 2003 

icaDR AGTACAAACAAACTCATCCATCCGA 

pb: pares de bases.  
Fonte: Revisão bibliográfica realizada pela autora. 

 

3.7.1 Extração de DNA  

 

O DNA foi extraído e purificado seguindo adaptações dos protocolos descritos 

por Wade et al. (2005) e Ausubel et al. (1989). Uma alçada de cultivo foi transferida 

para um microtubo do tipo Eppendorf (3 mL) contendo 300µl de TE (Tris-EDTA) e foi 

levado ao vórtex brevemente para homogeneizar. Acrescentou-se 70µl de SDS 10%, 

e novamente foram homogeneizadas. Posteriormente, acrescentou-se 100µl de 

NaCl2 5M e 80µl CTAB/NaCl e incubadas a 65°C por 10 minutos. Em seguida, foram 

adicionados 700µl de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1) homogeneizando os 

microtubos por inversão na capela de exaustão. Depois, as amostras foram 

centrifugadas a 11.750g por 5 minutos. Após este período, foi possível visualizar 

uma solução trifásica no interior dos microtubos, onde a primeira fase das amostras 

foi transferida para outro microtubo acrescentando-se 450µl de isopropanol. Os 
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tubos foram homogeneizados por inversão e deixados em gelo por 20 minutos. Após 

esse período as amostras foram centrifugadas a 11.750g por 15 minutos, 

desprezando-se o sobrenadante, e acrescentado-se 500µl de etanol 70%. Em 

seguida, as amostras foram novamente centrifugadas a 11.750 g por 10 min, sendo 

o sobrenadante desprezado, os microtubos foram mantidos abertos para secagem 

por aproximadamente 1 hora. Após a secagem, as amostras foram ressuspensas 

em 80µl de TE (pH 8,0) e deixadas à 65°C por 1 h. Ao término, as amostras foram 

armazenadas à -20°C.  

 

3.7.2 Reações de PCR 

 

Gene nuc 

Para a realização da PCR do gene nuc foram utilizados 4 μL do DNA extraído 

dos isolados bacterianos e acrescidos a 11 μL de uma solução contendo 2mM de 

MgCl2, 0,4pmol de cada primer, 0,4mM dos desoxirribonucleotídeos, tampão de 

enzima 1X e 1,5U de Taq DNA polimerase.  

A reação de amplificação do gene nuc foi realizada constando de 

desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguida por 37 ciclos, consistindo, cada 

um de 94°C por 1 minuto, hibridação do iniciador a 55°C por 30 segundos e 

extensão a 72°C por 1 minuto, seguidos por uma extensão final a 72°C por 7 

minutos, segundo adaptações da metodologia proposta por Kateete et al. (2010). 

Como controle positivo da reação foi utilizado uma cepa de S. aureus ATCC 25923. 

 

 

Gene mecA e blaZ 

A PCR dos genes mecA e blaZ seguiu o método proposto por Swant et al. 

(2009). Foram utilizados 4μL de DNA extraído e acrescidos a 11μL de solução 

contendo 2 mM de MgCl2, 0,4 pmol de cada primer, 0,4 mM dos 

desoxirribonucleotídeos, tampão de enzima 1X e 1,5 U de Taq DNA polimerase. O 

gene mecA foi amplificado através da desnaturação inicial a 94°C por 1 minuto, 

seguida por 15 ciclos, que consistiam de uma desnaturação a 94°C por 30 

segundos, 68°C por 30 segundos e 72°C por 30 segundos, seguidos por mais 20 

ciclos constituídos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 60ºC, 30 segundos a 

72ºC e uma extensão final a 72°C por 2 minutos (MURAKAMI et al,. 1991- 
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adaptado). A reação de amplificação do gene blaZ constou de uma desnaturação 

inicial a 94°C por 4 minutos, seguida por 30 ciclos, que consistiram em 94°C por 1 

minuto, 50,5ºC por 30 segundos e 72°C por 30 segundos e, uma extensão final a 

72°C por 5 minutos (SAWANT et al., 2009- adaptado). Como controles positivos das 

reações, utilizou-se uma cepa de Staphylococcus spp. resistente à meticilina 

(MRSA) para o gene mecA e o S. aureus ATCC 25923 para o gene blaZ. 

 

Genes icaA e icaD 

A amplificação do gene icaA foi feita através da adição de 5 μL do DNA 

extraído a 20 μL de uma solução contendo 2,5 mM de MgCl2, 1 pmol de cada primer, 

0,28 mM dos desoxirribonucleotídeos, tampão de enzima 1X e 2,5U de Taq DNA 

polimerase. A reação de amplificação do gene seguiu o protocolo com adaptações 

proposto por Vasudevan et al. (2003) consistiu na desnaturação inicial a 94°C por 2 

minutos, seguida por 30 ciclos constituídos por 45 segundos a 92ºC; 58,6ºC por 45 

segundos; e 1 minuto a 72ºC e uma extensão final a 72°C por 7 minutos. 

 A PCR do gene icaD consistiu na adição de 2 μL de DNA extraído a 13 μL de 

uma solução contendo 1,33 mM de MgCl2, 1 pmol de cada primer, 0,2 mM dos 

desoxirribonucleotídeos, tampão de enzima 1X e 1,5U de Taq DNA polimerase. 

Sendo então, submetido à desnaturação inicial a 94°C por 2 minutos, seguida por 30 

ciclos constituídos por 45 segundos a 92ºC; 49,8ºC por 45 segundos e 1 minuto a 

72ºC e uma extensão final a 72 ° C por 7 minutos (VASUDEVAN et al., 2003). O 

controle positivo utilizado foi o S. aureus ATCC 25923. 

 

3.7.3 Eletroforese 

 

Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 

1,5% corado com brometo de etídio (1,0mg mL-1), imerso em solução tampão TBE 

(Tris Borato EDTA)  em cuba horizontal, visualizados sob luz ultravioleta e 

documentados em sistema de captura de imagem.  

 

 

3.8 Análise estatística 
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O Índice de Infestação foi realizado após a identificação dos tipos de 

formigas. O cálculo foi calculado utilizando-se a seguinte fórmula (CINTRA, 2006): 

 

                                 
                                  

                        
 

Para verificar a magnitude e o sentido da associação entre duas variáveis, 

sem que haja qualquer grau de dependência entre elas foi utilizada a Análise de 

Regressão Linear Múltipla para as variáveis quantidade de formigas, precipitação 

(mm), temperatura e umidade relativa do ar. O coeficiente de correlação de postos 

de Spearman, também foi utilizado para correlacionar as variáveis precipitação (mm) 

e quantidade de formigas. Ambos os testes utilizaram um intervalo de confiança de 

95%, com valor de p < 0,05. Todas as análises foram feitas utilizando-se o pacote 

estatítico BioEstat 5.0.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Identificação das formigas e os fatores abióticos 

 

Foram coletadas 592 formigas no hospital estudado, sendo 465 espécies de 

na UTI e 127 no CC. Das formigas capturadas 94,9% (n=562) pertenciam a espécie 

Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1973) e 5,1% (n=30) ao gênero Pheidole sp. 

(Smith, 1965). Tanto a T. melanocephalum quanto a Pheidole são formigas exóticas 

com ampla distribuição nos ambientes urbanos, bem como nos ambientes 

hospitalares (CINTRA, 2007; PESQUERO et al., 2008; TEIXIERA et al., 2009; 

GONÇALVES et al., 2011; VIEIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013). A T. 

melanocephalum, conhecida popularmente como “formiga-fantasma” ou “doceira”, 

adapta-se melhor a climas quentes e úmidos. Entretanto, também pode ser 

encontrada em climas subtropicais onde provavelmente foi levada pelo comércio e 

migração, e encontrou em cozinhas, banheiros, hospitais e restaurantes as 

condições climáticas ideais para o seu estabelecimento (ESPADALER & ESPEJO, 

2002). Este formicídeo é de pequeno porte com comprimento que varia de um a dois 

milímetros, com cabeça e tórax escuros, pernas e abdômen amarelo-claro (Figura 9) 

(NICKERSON; BLOOMCAMP, 1988).  

 

Figura 9 - Tapinoma melanocephalum presente nas coletas do HUT. 

 
Legenda: A) T. melanocephalum vista dorsal. Pode-se observar a coloração clara das 

patas e a cor escura do abdome cabeça. B) T. melanocephalum vista ventral.  
Fonte: Dados da autora. 

 

As colônias dessa espécie podem ter várias rainhas e geralmente possuem 

habitat nômade, ninhos são pouco organizados comumente encontrados em frestas 

de azulejos e embaixo de vasos. Quanto ao forrageio, T. melanocephalum se adapta 

0,5mm 0,5mm
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com facilidade aos itens da alimentação humana, no entanto foi observada uma 

preferência por doces (SMITH, 1965). Contudo, a T. melanocephalum pode 

alimentar-se de larvas de besouros (Coleoptera), borboletas (Lepidoptera) e, na 

Venezuela, verificou-se que essa espécie é um predador primário dos ovos do 

barbeiro Rhodnius prolixus, causador da doença de Chagas (OSBORNE et al., 1995; 

GOMEZ-NUNEZ, 1971). Essas características próprias da espécie contribuem para 

a permanência no ambiente hospitalar (PEREZ et al., 2004). Diversos estudos 

relataram a relação da T. melanocephalum com o carreamento de S. aureus 

(MOREIRA et al., 2005; COSTA et al., 2006; LISE et al., 2006; TANAKA et al., 2007; 

PEREIRA; UENO et al., 2008; PESQUERO et al., 2008; SANTOS et al., 2009; 

RANDO et al., 2009; TEIXIERA et al., 2009; GONÇALVES et al., 2011; VIEIRA et al., 

2013; OLIVEIRA et al., 2013). Outros estudos como os de Lima et al. (2013) também 

encontraram a T. melanocephalum juntamente com Paratrechina longicornis, 

apontando-as como as espécies mais comuns nas unidades hospitalares. De forma 

semelhante, Costa et al. (2006), realizando pesquisa em um hospital de Uberaba, 

Estado de Minas Gerais, encontraram T. melanocephalum, Pheidole sp. e P. 

longicornis. Em diversos estudos a T. melanocephalum foi uma das espécies mais 

prevalentes e associadas com o carreamento de bactérias como Enterobacter 

cloacae, S. aureus, Serratia marcescens e Klebsiella (TANAKA et al., 2007; 

PESQUERO et al., 2008; TEIXIERA et al., 2009; GONÇALVES et al., 2011; VIEIRA 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013). Bueno e Fowler (1994) observaram que 60% 

das bactérias isoladas na pesquisa foram encontradas na T. melanocephalum.  

O gênero Pheidole (Myrmicinae) está entre os com maior distribuição, 

podendo ser atribuído à poliginia, que aumenta a longevidade das colônias, reduz a 

agressividade inter-colonial e facilita a realização de tarefas conjuntas tais como 

defesa e forrageio, comportando-se como uma única colônia. Esse tipo de estrutura 

social possibilita o livre deslocamento das operárias entre as várias repartições do 

hospital. Dessa forma, elas podem adquirir bactérias em ambientes potencialmente 

contaminados tais como banheiros, recepção, enfermarias e transportá-las para 

locais restritos tais como esterilização, laboratório, centro cirúrgico e berçário 

(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; PESQUERO et al., 2008). É uma formiga pequena 

de dois a quatro milímetros, com coloração variando de amarelo pálido a castanho 

escuro (WARNER et al., 2008). Possui uma cabeça desproporcionalmente grande 

quando comparada ao resto do corpo e pelos em todo o corpo (Figura 10).  
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Figura 10 - Pheidole sp. comumente encontrada em ambientes hospitalares. 

 
Legenda: A) Gênero Pheidole sp. (vista dorsal) B) Observa-se o corpo com pelos 

(vista dorsal) C) Gênero Pheidole sp. (vista ventral). 
Fonte: Dados da autora. 

 

As espécies pertencentes ao gênero Pheidole são onívoras, alimentando-se 

de líquidos doces, insetos mortos e invertebrados do solo. Os ninhos podem ser 

encontrados em diversos ambientes, especialmente em tijolos, lajes de cimento, ou 

vasos de flores, ao redor de árvores ou tubulações de água, ao longo da base de 

estruturas, e passarelas, onde o solo é geralmente deslocado (SMITH, 1965; 

WILSON, 2003; WARNER et al., 2008). Este formicídeo assim como a Tapinoma 

são frequentemente encontradas no ambiente hospitalar, possuindo alta distribuição 

e possibilidade de carreamento de microrganismos patogênicos (ZARZUELA et al., 

2002; TANAKA et al., 2007; PANTOJA et al., 2009; FONSECA et al., 2010; LIMA et 

al., 2013).  

A ampla distribuição das formigas no ambiente hospitalar tem sido descrita 

em vários estudos nos últimos anos, inclusive em locais como Unidades de Terapia 

Intensiva, Centros Cirúrgicos, Clínica Oncológica e Bancos de Sangue, 

considerados setores críticos pela complexidade dos pacientes atendidos e da 

assistência prestada (MOREIRA et al., 2005; COSTA et al., 2006; LISE et al., 2006; 

TANAKA et al., 2007; PEREIRA; UENO et al., 2008; PESQUERO et al., 2008; 

SANTOS et al., 2009; RANDO et al., 2009; TEIXIERA et al., 2009; GONÇALVES et 

al., 2011; VIEIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013). Corroborando as pesquisa 

citadas, o resultado deste estudo revelou a presença de formigas na UTI e no CC 

em todas as coletas, evidenciando a alta adaptabilidade dos formicídeos a 

ambientes diferenciados (PANTOJA et al., 2009; BRAGANÇA; LIMA, 2010). Nos 

hospitais e seus congêneres, uma série de fatores favorece a existência de certas 

0,65mm
0,65mm

0,65mm
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pragas como as formigas. Os diversos produtos que chegam ao hospital 

diariamente, pertences de pacientes e equipe de saúde, deslocamento de macas e 

pessoas são fatores que auxiliam na dispersão das formigas pelo ambiente 

hospitalar. 

Algumas características próprias das formigas facilitam o carreamento de 

patógenos, como por exemplo, a presença de pelos no corpo, a estruturada cutícula 

e a distribuição das glândulas exócrinas, podendo servir como uma forma de adesão 

e sobrevivência de microrganismos em seu tegumento. Segundo Fontana et al. 

(2009) dois fatores são determinantes para a infecção por bactérias: a adesão ao 

corpo da formiga e o fato de encontrar um ambiente adequado para se multiplicar, 

ou seja, com temperatura, umidade e nutrientes adequados. 

A presença de formigas na UTI e no CC pode não estar relacionada à falta de 

limpeza, pois segundo Maia et al. (2009), algumas espécies de formigas podem ser 

atraídas por locais em que se armazenam materiais estéreis, como o CC, podendo 

ser consideradas indicadores de limpeza. Entretanto, mesmo sendo encontradas em 

ambientes limpos e com pouca circulação de pessoas, as formigas podem carrear 

microrganismos potencialmente patogênicos, o que foi também encontrado nesta 

pesquisa.  

O índice de infestação total de formigas foi de 2,41%, sendo que na UTI foi de 

2,74% e no CC foi de 1,9% considerado baixo quando comparados com outros 

estudos em instituições hospitalares com características semelhantes (BUENO; 

FOWLER, 1994; CINTRA, 2007; LIMA et al., 2007). Bragança e Lima (2010) 

encontraram 40,3% de infestação na cidade de Palmas-TO e Cintra et al. (2007) 

encontram 50% no interior do estado de São Paulo. O baixo índice de infestação 

pode estar relacionado a vários fatores como estrutura predial, rotinas hospitalares e 

se a própria área do hospital possui restrição à entrada de alimentos e pessoas.  

O mês de novembro apresentou maior quantidade de formigas coletadas em 

relação aos outros meses, sendo a frequência relativa 72,89% na UTI e 77,95% no 

CC, bem como a maior precipitação pluviométrica. O Quadro 4 mostra a relação das 

espécies de formigas encontradas e a precipitação (mm) 
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Quadro 4 - Número de formigas coletadas da espécie T. melanocephalum e Pheidole 
sp. e precipitação pluviométrica nos meses de outubro de 2013 a abril de 2014 no 

HUT, Petrolina-PE. 

Meses 

Tapinoma 
melanocephalum 

Pheidole sp. Total de 
formigas 

Precipitação 
(mm) UTI CC UTI CC 

Outubro/ 2013 19 - - - 19 0 

Novembro/ 2013 316 97 12 2 427 33,50 

Dezembro/ 2013 60 - 3 - 63 0 

Janeiro/ 2014 5 4 - - 9 0,29 

Fevereiro/ 2014 42 13 2 9 66 1,30 

Março/ 2014 4 - - 2 6 4,03 

Abril/ 2014 2 - - - 2 0 

Total 448 114 17 13 592  

Legenda: ( - ) – não houve ocorrência. 
Fonte: Dados da autora.  

 

 O Gráfico 1 mostra o número de formigas coletadas e a precipitação 

pluviométrica nos meses de coleta dos dados: 

 

Gráfico 1 - Número de formigas coletadas (linha) e 
precipitação pluviométrica (barras) entre os meses de outubro de 

2013 a abril de 2014 no HUT, Petrolina-PE. 

 

 

Fonte: Dados da autora.  

O teste de regressão linear múltipla                     indica que pelo 

menos uma das variáveis independentes - precipitação (mm), temperatura média 
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(°C) ou URA (%) - influenciam na frequência de ocorrência de formigas na UTI e CC. 

Entre os coeficientes parciais de regressão somente b1 foi estatisticamente 

significativo (                 ), sendo, portanto, a variável precipitação aquela 

que mais explica a variação da frequência de ocorrência de formigas por mês. O 

coeficiente de Correlação de Sperman revelou que há correlação positiva entre a 

precipitação pluviométrica média e o número de formigas capturadas por mês de 

amostragem (                 ). Embora o presente estudo não tenha 

contemplado as estações chuvosa e seca, os resultados obtidos demonstraram 

haver relação entre a precipitação pluviométrica média. Quanto à relação entre 

precipitação pluviométrica média e a infestação de formigas os resultados desse 

estudo divergem de outros realizados em diferentes unidades de saúde. Santos et 

al. (2009) e Bragança e Lima (2010) não observaram diferença estatística entre as 

estações chuvosa e seca, sendo coletadas praticamente o mesmo número de 

formigas. Carvalho, Silva e Fonseca (2011) encontraram em sua pesquisa uma 

relação negativa entre o número de formigas e o índice pluviométrico, resultado 

semelhante ao encontrado por Teixeira (2007). Lima et al. (2013) em seu estudo 

ocorrido em um hospital da capital do estado do Maranhão mostrou que 77,6% das 

formigas coletadas foram durante a estação seca. Os resultados divergentes entre 

as diferentes pesquisas reforçam a hipótese de que as formigas são altamente 

adaptáveis podendo existir infestação no ambiente hospitalar com pouca 

dependência de fatores abióticos como a precipitação (SILVA, 2009). Arnan, Cerdá 

e Retana (2014) sugerem que podem existir fortes relações entre o ambiente 

abiótico e a distribuição de traços funcionais das formigas em ambientes urbanos, o 

que indica que as características funcionais dos formicídeos são alteradas 

dependendo dos fatores ambientais. Não houve diferença estatística entre a 

precipitação (mm) e os gêneros de formigas coletadas nesta pesquisa, o mesmo 

observado por Silva (2010) e Bragança e Lima (2010).  

 A Tabela 1 mostra a temperatura média (°C) e Umidade Relativa do Ar (URA) 

da UTI e CC e as espécies de formigas encontradas: 
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Tabela 1 - Temperatura média por setor, Umidade Relativa do Ar (URA) por setor e total de 
formigas coletadas por espécie no HUT nos meses de outubro de 2013 a abril de 2014 no 

HUT, Petrolina-PE 

Mês de coleta 
Temperatura 
média em °C 

na UTI 

URA % 
UTI 

Temperatura 
média °C na 

CC 

URA % 
CC 

T.  
melanocephalum 

Pheidole 
sp 

Outubro/2013 21,6 38   19  
Outubro/2013 24,1 23 24,2 25 413 14 
Dezembro/2013 25,4 41   60 3 
Janeiro/2014 24,5 33 25 27 9  
Fevereiro/2014 25,5 25,5 24 30 55 11 
Março/2014 23,2 23,3 23 23 4 2 
Abril/2014 24,5 33   2  

Total 562 30 
Fonte: Dados da autora.  

 

A temperatura e a URA foram medidas dentro dos setores estudados, pois 

nestes ambientes há controle dessas variáveis ambientais por meio do uso de 

condicionares de ar. De acordo com Pesquero et al. (2008), a atividade das formigas 

parece sofrer influência da temperatura do ambiente, pois em seu estudo foi 

observado que houve redução da atividade das formigas no inverno e baixa 

atividade das formigas em repartições com ar refrigerado como os consultórios 

médicos. Bragança e Lima (2010) e Vieira et al. (2013) também encontraram 

diminuição da presença de formigas em ambientes refrigerados. Pesquero et al. 

(2008) relata que a aparente inibição da atividade de forrageio dos formicídeos em 

repartições com ar refrigerado, favorece o controle pontual da formiga através da 

climatização de repartições estratégicas. Entretanto, a eficiência do controle de 

formigas ao longo do tempo depende do isolamento das repartições com as áreas 

externas do hospital, substituição de forros, pisos e rodapés de madeira por 

alvenaria, correções de frestas e rachaduras nas paredes, saneamento básico, 

inspeção e regulamentação do fluxo de objetos para o interior do hospital. Os 

gêneros de formicídeos encontrados nesta pesquisa são exóticos, provenientes da 

África, sendo que vários estudos demonstram preferência dessas formigas a lugares 

quentes e secos (CINTRA, 2006; FONTANA et al., 2010). Entretanto a alta 

adaptabilidade das formigas faz com que elas sejam encontradas em lugares com 

clima frio (SILVA; LOECK, 1999).  

Em relação ao horário de atividade das formigas, a maior frequência de 

coletas foi no período compreendido entre as 06:00h as 09:00h para as iscas 

dispostas na UTI (n=8). No CC os horários de 06:00h as 09:00h, 12:00h as15:00h e 

18:00h as 21:00h tiveram a mesma frequência de coleta (n=3). Tanto na UTI quanto 
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no CC, o horário em que ocorreu menor frequência de coleta de formigas foi de 

24:00h as 03:00h. Tanto a T. melanocephalum quanto a Pheidole sp. tiveram maior 

ocorrência no período diurno (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Número de formigas coletadas da espécie T. melanocephalum e 
gênero Pheidole sp. e os horários das coletas nos meses de outubro de 

2013 a abril de 2014 no HUT, Petrolina-PE. 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

Em relação aos horários de atividades das formigas, esse estudo revelou uma 

maior frequência no período diurno. Dados obtidos na literatura indicam que os 

horários de forrageio das formigas podem variar de acordo com a espécie da 

formiga demonstrando a plasticidade dos formicídeos (ZARZUELA et al., 2002; 

PEREIRA; UENO, 2008; SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009; FONTANA et al., 

2010). Os resultados obtidos no HUT divergem daqueles registrados por Bragança e 

Lima (2010) e Carvalho, Silva e Fonseca (2011) que registraram uma maior 

frequência de coletas de formigas no período noturno, pois nestes estudos foram 

encontradas outras espécies de formigas com maior frequência como Paratrechina 

longicornis, Monomorium pharaonis e Wasmannia auropunctata. Contudo, a espécie 

T. melanocephalum possui predileção pelo forrageio diurno, assim como o gênero 

Pheidole (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; NICKERSON; BLOOMCAMP; FASULO, 

2004) confirmando o resultado encontrado. A T. melanocephalum foi também 

encontrada realizando forrageio noturno, mostrando a plasticidade dos hábitos 
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dessas formigas (MORI; LE MOLI, 1988; KELLER; KENNETH, 1993; SEID e 

TRANIELLO, 2006).  

Foram encontradas formigas em todos os locais previamente estabelecidos, 

sendo as áreas de suporte (área externa na UTI e área contígua no CC) as que 

apresentaram maior frequência de coleta de formigas. No CC, a Sala da 

Recuperação pós-anestésica (RPA) e a Sala de Cirurgia foram os locais que 

apresentaram a maior quantidade de formigas coletadas (Quadro 5).  

 

Quadro 5 - Frequência absoluta das coletas na UTI e CC quantidade total de formigas por 
ambiente no período de outubro de 2013 a abril de 2014 no HUT, Petrolina-PE. 
 

Fonte: Dados da autora. 

Local 
Frequência 
absoluta de 

coletas 

Quantidade total 
de formigas por 

local 

Formigas 

T. melanocephalum Pheidole sp. 

UTI 

Box 2 8 8 0 

Posto de enfermagem 11 47 45 2 

Área externa 12 410 394 16 

Subtotal 25 465 447 18 

CC 

Sala de Cirurgia 3 41 41 0 

Sala de RPA 3 47 35 12 

Posto de enfermagem 0 0 0 0 

Área contígua 5 39 39 0 

Subtotal 11 127 115 12 

Total 36 592 562 30 

 

A distribuição de formigas nas repartições hospitalares desta pesquisa 

corroborou com os resultados de vários estudos realizados no Brasil (MOREIRA et 

al., 2005; COSTA et al., 2006; LISE et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2007; TANAKA et 

al., 2007; PEREIRA; UENO et al., 2008; PESQUERO et al., 2008; SANTOS et al., 

2009; RANDO et al., 2009; TEIXIERA et al., 2009; FONTANA et al., 2010; 

GONÇALVES et al., 2011; VIEIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013). Bueno e 

Campos-Farinha (1999) observaram presença de formigas em berçários de alto-

risco, UTIs e CC. Essas alas hospitalares são consideradas críticas por hospedarem 

pacientes debilitados fisicamente e com imunidade comprometida, tornando-os mais 

suscetíveis à contaminação por microrganismos do corpo de formigas. Em geral, 

espera-se que as alas hospitalares de acesso mais restrito, como centro cirúrgico, 

berçário, laboratório e UTI, estejam entre aquelas com menor índice de infestação 
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por formigas. Essas alas são, normalmente, aquelas com a menor circulação de 

pessoas e materiais e com a maior frequência de limpeza.  

No CC e UTI desta pesquisa foi observado que as áreas dentro do setor em 

que havia alimentos, preparação de medicação e maior circulação de pessoas foram 

os que tiveram maior frequência de coleta de formigas, assim como o observado por 

Tanaka et al. (2007) e Carvalho, Silva e Fonseca (2011). É importante salientar que 

o ambiente hospitalar deve ser monitorado rigorosamente a fim de manter rotinas 

que diminuam o risco de disseminação de patógenos. Assim, a gestão adequada de 

resíduos, a restrição de pessoas e alimentos a setores críticos e a limpeza terminal 

regular são fatores que podem reduzir a infestação de formigas no hospital, 

consequentemente reduzindo um vetor na cadeia de transmissão da infecção 

hospitalar. Também é importante a manutenção periódica de locais potenciais para 

formação de ninhos como equipamentos, tomadas, piso e armários.  

Quanto aos ambientes estéreis que podem ter a presença de formigas, o 

controle do processo de esterilização deve sofrer fiscalização periódica, assim como 

o local em que esses materiais são armazenados. O controle das formigas no 

ambiente hospitalar deve ser planejado, pois, se não realizado de forma adequada 

pode provocar fragmentação da colônia, aumentado o índice de infestação 

(FOWLER et al., 1995). Portanto, é fundamental que existam estudos para 

identificação, dimensionamento e monitoramento das infestações, a fim de escolher 

a estratégia de controle e prevenção mais efetiva (ZARZUELA et al., 2002). A CCIH 

deve alertar os profissionais sobre os cuidados necessários na preparação do 

medicamento em balcões, principalmente no uso do soro glicosado, pois estes 

apresentam forte capacidade de atração de formigas.  

4.2 O gênero Staphylococcus  

 

O isolamento das bactérias foi feito a partir dos exemplares das formigas 

coletados pela isca atrativa perfazendo um total de 36 armadilhas com presença de 

formigas e com crescimento bacteriano após incubação. Destes isolados com 

crescimento bacteriano, 25 ocorreram na UTI e 11 no CC. Após a incubação, era 

iniciado o fluxograma de triagem dos isolados, conforme descrito na metodologia.  

Dos 36 isolados, 44,4% (n=16) foram sugestivos de S. aureus ou ECN através 

dos testes bioquímicos, sendo 12 da UTI e quatro do CC. Além de cocos Gram-

positivos, houve crescimento de bacilos Gram-positivos em 13,8% das amostras, 
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bacilos Gram-negativos em 16,6% e cocos Gram-negativos em 25,1%. Alguns 

fungos filamentosos também foram observados após a incubação (5,6%). Todas as 

iscas que tiveram presença de formigas apresentaram crescimento de 

microrganismos, o que demonstra a possibilidade de veiculação mecânica e/ou 

biológica de patógenos sendo um risco a saúde pública, corroborando com estudos 

de Bueno e Campos-Farinha (1998), Zarzuela et al. (2002), Costa et al. (2006), Lise 

et al. (2006), Gonçalves et al. (2010) e Oliveira et al. (2013). As bactérias Gram-

positivas tiveram a maior frequência nessa pesquisa, corroborando com os dados da 

CCIH do hospital estudado em seu relatório de culturas feito mensalmente no ano de 

2013 (não publicado), disponibilizado pela enfermeira da CCIH do hospital. 

Entretanto, os resultados diferiram da pesquisa de Pereira e Ueno (2008), que 

obtiveram 63,5% das amostras de bacilos Gram-positivos, seguido dos cocos Gram-

positivos 23,1%, bacilos Gram-negativos 6,3% e fungos filamentosos 6,7%. 

Resultados semelhantes aos de Pereira e Ueno (2008) foram obtidos por Vanitha et 

al. (2012), Ginawi et al. (2014), Setlhare et al. (2014) e Lalwani et al. (2014). Em 

alguns estudos realizados com o objetivo de avaliar a capacidade de disseminação 

de microrganismos de resistência a antimicrobianos, os bacilos Gram-positivos e os 

bacilos Gram-negativos destacam-se entre os principais grupos de microrganismos 

isolados (BEATSON,1972; BUENO, CAMPOS-FARINHA, 1998; FOWLER et al., 

1993).  

 Dos 16 isolados sugestivos de S. aureus e ECN, 35,7% apresentaram β-

hemólise. A prova da catalase foi positiva para 100% das amostras analisadas. Na 

prova do Ágar Manitol Hipertônico foram identificadas três amostras negativas, 

sendo duas da UTI e uma do CC, resultado sugestivo de Micrococcus spp. Na prova 

da coagulase, 78,5% das amostras foram positivas e 85,5% foram positivas na prova 

da DNAse. Apenas 21,4% das amostras apresentaram positividade para todas as 

provas, sendo todas da UTI.  

 

4.3 Perfil de resistência aos antimicrobianos 

 

 Todas as amostras apresentaram resistência a Ampicilina, seguido da 

Penicilina com 90,0% na UTI e 66,6% no CC e da Eritromicina com 72,7% na UTI e 

66,6% no CC. Os demais antibióticos apresentaram menores graus de resistência 

como Cefotaxima e a Rifampicina com 45,5% na UTI e a Sulfametoxazol e 
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Tetraciclina com 18,8% e 9,09% na UTI, respectivamente. Tanto no CC como na 

UTI, nenhuma amostra apresentou resistência a Ceftriaxona, Norfloxacino, 

Gentamicina e Vancomicina (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Perfil de resistência dos antimicrobianos testados nos isolados cocos Gram-
positivos coletados na UTI e CC de outubro de 2013 a abril de 2014 no HUT, Petrolina-
PE. 

Antibiótico 
Classe do 
antibiótico 

Resistência 
na UTI (%) 

Resistência 
no CC (%) 

Total de 
resistência aos 

antibióticos HUT 
(%) 

Ampicilina Beta-lactâmico 100 100 100 
Penicilina Beta-lactâmico 90,9 66,6 78,7 
Oxacilina Beta-lactâmico 100 100 100 

Cefotaxima Cefalosporina 45,45 0 22,7 
Ceftriaxona Cefalosporina 0 0 0 

Ciprofloxacino Fluroquinolona 9,09 0 4,5 
Norfloxacino Fluroquinolona 0 0 0 
Gentamicina Aminoglicosídeo 0 0 0 
Vancomicina Gliopeptídeo 0 0 0 
Eritromicina Macrolídeo 72,72 66,66 69,6 
Tetraciclina Tetraciclina 9,09 66,66 37,8 

Sulfametoxazol Sulfonamida 18.18 0 9,05 
Rifampicina Ansamiscínico 45.45 33.33 39,9 

Fonte: Dados da autora. 
 

Os isolados apresentaram resistência intermediária a eritromicina e a 

rifampicina e baixa resistência a ceftriaxona, o mesmo observado na pesquisa de 

Carneiro et al. (2008). Os isolados Gram-positivos avaliados apresentaram baixa 

resistência as fluroquinolonas avaliadas, assim como na pesquisa de Catão et al. 

(2013) em que a taxa de sensibilidade do ciprofloxacino foi de 82,15%. Contudo, 

alguns estudos demonstraram algumas cepas de S. aureus com resistência 

aumentada ao ciprofloxacino (SADER et al., 2001; PINTO et al., 2003; KLUCZYNIK 

et al., 2010). Quanto à vancomicina, 100% das amostras foram sensíveis, sendo a 

tolerância relacionada a falhas terapêuticas em circunstâncias clínicas definidas, 

principalmente em septicemias, endocardites, osteomielites, meningites e em 

pacientes imunodeprimidos (FARIAS et al., 1997; ALMEIDA et al., 2007; CATÃO et 

al., 2012; CATÃO et al., 2013). No Brasil, um estudo recente de Marques et al. 

(2013) realizado em Santa Maria-RS mostrou cepas de S. aureus com resistência 

parcial a vancomicina em um hospital universitário. Os autores relatam que a 

sensibilidade intermediária à vancomicina pode estar associada a um contato 
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prolongado do organismo com o agente antimicrobiano (ROSSI; ANDREAZZI, 2005; 

CUI et al., 2006). 

Segundo parâmetros preconizados pela EUCAST (2013), o método de disco 

difusão foi empregado a fim de se verificar o perfil de resistência dos isolados, 

categorizando os antibióticos em sensíveis ou resistentes de acordo com o tamanho 

dos halos. Seguindo esta classificação, as amostras que tiveram pelo menos um 

agente antimicrobiano pertencente à, no mínimo, três diferentes classes de 

antibióticos, foram consideradas multirresistente (MAGIORAKOS et al., 2012). 

Assim, os S. aureus encontrados apresentaram sete isolados multirresistentes 

sendo quatro da UTI e três do CC.  

Assim, a resistência aos antibióticos observada nesta pesquisa demonstra 

que é fundamental a escolha criteriosa dos antimicrobianos a fim de minimizar a 

seleção de resistência. O uso racional de antibióticos requer observação dos dados 

microbiológicos e clínicos, com base na cultura e no teste de sensibilidade, bem 

como nos desfechos clínicos. Os antibióticos devem ser utilizados na dose ideal e 

pela via de administração adequada para obter penetração no local da infecção, 

podendo ser utilizada a combinação de antibióticos quando necessário (ANVISA, 

2004; LUNA et al., 2010). Além disso, o controle de vetores mecânicos é um 

importante aspecto no programa da CCIH dos hospitais. A infecção hospitalar pode 

ser diminuída com ações simples como restrição ao acesso de pessoas e alimentos 

a áreas críticas, uso de roupas privativas, gestão de resíduos, lavagem das mãos, 

controle do uso de antimicrobianos e protocolos definidos para troca de antibióticos.  

 

4.4 Análise genética 

 

Apesar da grande quantidade de estudos sobre o carreamento de 

microrganismos pelas formigas, poucos estudos têm realizado análise molecular dos 

isolados encontrados, o que dificulta o conhecimento a cerca da resistência aos 

antimicrobianos. O S. aureus encontrado no ambiente hospitalar e carreado por 

formigas tem sido associado à infecção nosocomial (BEATSON,1972; BUENO, 

CAMPOS-FARINHA, 1998; FOWLER et al., 1993; PEREIRA; UENO, 2008; 

FONTANA et al., 2010; GONÇALVES et al., 2011; VIEIRA et al., 2013; OLIVEIRA et 

al., 2013). 
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Os 16 isolados que se apresentaram sugestivos para S. aureus e ECN foram 

submetidos à detecção molecular, por meio da PCR, dos genes nuc, mecA, blaZ e 

icaAD.  

O gene nuc esteve presente em 68,7% (n=11), confirmando os isolados de S. 

aureus, e o nuc foi negativo em 31,2% (n=5), sendo o resultado sugestivo de ECN.  

Os isolados presuntivos de ECN têm se tornado um patógeno cada vez mais 

associado a infecções hospitalares multirresistentes. Rosa et al. (2009) observaram 

em isolados de ECN o gene mecA e icaAD, sendo que este resultado divergiu do 

encontrado neste estudo. Os ECN têm sido detectados com maior frequência em 

espécimes coletadas dos casos de infecções em humanos, em particular naquelas 

associadas com cateteres intravasculares. Além de ser o principal agente causador 

de bacteremia, endocardite de válvula protética, infecção relacionada à diálise 

peritoneal e ferida cirúrgica, no ambiente hospitalar (ANVISA, 2004; ROSA et al., 

2009).  

Além das bacteremias associadas a cateteres, estudos têm demonstrado que 

os ECN podem formar biofilme em materiais hospitalares, sendo responsáveis por 

65% das infecções nosocomiais (ANVISA, 2004; MOREIRA et al., 2005; 

PESQUERO et al., 2008). Moreira et al. (2005) observaram em sua pesquisa que 

formigas carreadoras de ECN eram multirresistentes aos antimicrobianos e estavam 

albergando o gene mecA, o que representa um risco de contaminação para 

pacientes imunocomprometidos. Apesar de nesse estudo não ter sido encontrado 

gene de resistência nos isolados sugestivos de ECN, o controle desses patógenos é 

fundamental a fim de controlar os índices de infecção hospitalar. Todas as amostras 

com nuc negativo não continham os genes supracitados.  

Todos os isolados de S. aureus (n=11) apresentaram-se positivos para o gene 

mecA (Figura 11). 
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A presença do gene mecA tem sido uma preocupação frequente dos órgãos 

sanitários especialmente por sua subsequente multirresistência aos antibióticos. O 

MRSA carreado por formigas tem sido isolado em diversos hospitais brasileiros, 

sendo confirmada a participação na transmissão de infecções nosocomiais 

(SOARES et al., 1996; SANTOS, 2001; TEIXEIRA et al., 2009). As pesquisas 

mostraram variação quanto à presença do MRSA. Souza e Figueiredo (2008) 

detectaram MRSA em 3,3% dos isolados em um hospital, já Sila, Sauer e Kolar 

(2009) e Baba-Moussa et al. (2008) apresentaram 50% e 80%, respectivamente. 

Esta variação percentual em cada hospital pode estar associada às características 

dos pacientes atendidos em cada unidade hospitalar e a terapêutica antimicrobiana 

utilizada. 

Os S. aureus positivos apresentaram resistência a oxacilina e possuiam o 

gene mecA em 100% dos isolados. Este resultado demonstra existem cepas 

resistentes no ambiente hospitalar e que podem ser carreadas por formigas. 

Entretanto, Colli, Pizzolitto e Raddi (2009) encontraram em sua pesquisa que 

algumas cepas com menor susceptibilidade à oxacilina que não apresentavam o 

gene mecA, sendo a resistência a oxacilina relacionada a grande quantidade de β-

lactamases. A incidência crescente da produção de β-lactamases por patógenos tem 

levado a associações de penicilinas ou cefalosporinas de segunda e terceira 

geração com algum inibidor de b-lactamase (NICOLAS-CHANOINE, 1996). Os 

isolados apresentaram elevada resistência aos antibióticos β-lactâmicos analisados, 

igualmente encontrados nos estudos de Tanaka et al. (2007), Aquino (2010), Silva et 

Figura 11: Reação em Cadeia da Polimerase do gene mecA nos isolados dos cocos Gram-
positivos. 

 

Legenda: Ladder 100 pares de base; 1 a 16 isolados de cocos Gram-positivos; P – controle 
positivo ATCC 25923; N – controle negativo. 
Fonte: Dados da autora. 
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al. (2012) e Pereira e Ueno (2013) em que bactérias Gram-positivas isoladas de 

formigas foram resistentes à ampicilina e a oxacilina, o mesmo encontrado nessa 

pesquisa. A resistência a esses antimicrobianos é comumente descrita em bactérias 

isoladas em infecções hospitalares (GINAWI et al., 2014; SETLHARE et al., 2014). 

Tal fato tem aumentado o padrão de resistência a múltiplas drogas, dificultando o 

controle das infecções hospitalares. Assim, os mecanismos que conferem a 

resistência aos antimicrobianos podem ser multifatoriais, sendo essencial o uso 

racional de antimicrobianos baseado em evidências laboratoriais a fim de que se 

diminuam os índices de resistência antimicrobiana no ambiente hospitalar.  

As bacteremias causadas por cepas de MRSA causam infecções graves com 

elevada mortalidade, especialmente em pacientes imunodeprimidos. O tratamento 

farmacológico para as cepas que têm o gene mecA normalmente englobam 

daptomicina, linezolida e vancomicina. Contudo, S. aureus com resistência 

intermediária e total a vancomicina têm sido encontrados em vários hospitais no 

mundo (MATSUO et al., 2013; QURESHI et al., 2014; ALEXANDER et al., 2014). 

Rossi e Andreazzi (2005) observaram que todos os isolados clínicos da VISA 

encontrados em sua pesquisa foram recuperados a partir de pacientes que tiveram 

falha do tratamento com vancomicina. Além disso, todos os isolados foram 

anteriormente relatados como MRSA. Apesar do resultado do antibiograma não 

apontar nenhuma resistência a vancomicina nesta pesquisa, todas os isolados 

apresentaram mecA positivo, podendo haver necessidade do uso de múltiplos 

antibióticos para tratamento do S. aureus. Além da resistência ao antimicrobiano, 

Moreira et al. (2005) encontraram em um hospital do Rio de Janeiro cepas de S. 

aureus com genes da toxina TSST- 1 e da resistência à meticilina/oxacilina 

carreados por formigas, o mesmo observado por Vieira et al. (2013) e Oliveira et al. 

(2013). Moreira et al. (2005) também observaram a contaminação de alimentos por 

S. aureus visitados por formigas. Os alimentos e substâncias adocicadas, como soro 

glicosado, são locais ideais para a multiplicação bacteriana, aumentando o risco de 

contaminação de alimentos no hospital com a produção de enterotoxinas. 

Atualmente, no Brasil, os Staphylococcus que possuem genes de resistência 

a meticilina, a oxacilina e a vancomicina, têm apresentado uma grande variação 

entre os estados de uma mesma região e entre os hospitais analisados no mesmo 

estado, devendo ser avaliada localmente (SOUZA-JUNIOR et al., 2009). As 

estratégias para o controle dos estafilococos MRSA incluem as medidas universais 
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de controle de infecção (luvas, cuidados com dejetos e secreções, lavagem das 

mãos), vigilância epidemiológica, isolamento, uso criterioso dos glicopeptídeos, 

tratamento dos pacientes infectados e controle ambiental de vetores mecânicos.  

Os genes blaZ associado a expressão de resistência a penicilina, 

93,7%(n=10), como mostra a Figura 12.  

 

Figura 12: Reação em Cadeia da Polimerase do gene blaZ nos isolados dos 
cocos Gram-positivos. 

 

 

Legenda: Ladder 100 pares de base; 1 a 16 isolados de cocos Gram-
positivos; P – controle positivo ATCC 25923; N – controle negativo. 
Fonte: Dados da autora. 

 

Os resultados dessa pesquisa são semelhantes aos de Olsen et al. (2006) 

que encontraram cerca de 90% dos isolados de pacientes humanos possuem 

expressão do gene blaZ que codifica a resistência a penicilina. Na pesquisa 

realizada por Duran et al. (2012) 89,9% dos S. aureus continham o gene blaZ em 

uma instituição hospitalar. Coelho et al. (2007) encontraram alta resistência a 

ampicilina em infecções humanas e animais associadas a presença do gene blaZ, o 

mesmo encontrado nesta pesquisa. Paniagua-Contreras et al. (2014) encontraram 

93,5% de isolados de S. aureus com gene de resistência aos β-lactâmicos e 86,8% 

dos ECN. Estes estudos são corroborados com o resultado desta pesquisa, 

mostrando que a resistência à penicilina é amplamente distribuída sendo a taxa de 

resistência estimada entre 50 a 91% dos S. aureus (ANVISA, 2004; DURAN et al., 

2012; VIEIRA et al., 2013). Teixeira et al. (2009) em seu estudo sobre a microbiota 

associada às formigas em um hospital universitário, verificaram que 27,1% das 

bactérias encontradas em formigas da espécie Tapinoma 



66 
 

melanocephalum continham o gene blaZ, que é corroborado com o resultado desta 

pesquisa. Os isolados também apresentaram resistência elevada a penicilina, 

resultado obtido em diversos estudos com bactérias MRSA (RATTI; SOUSA, 2009; 

KALI et al., 2013; TARAI; POONAM; DILIP, 2013; CANTÓN; RUIZ-GARBAJOSA, 

2013; CATÃO et al., 2013).  

No Brasil, os estafilococos, tanto o S. aureus como os ECN, mostram-se 

resistentes à penicilina G, ampicilina e amoxicilina em mais de 70% das cepas 

isoladas, seja em ambiente hospitalar ou na comunidade, não sendo mais indicado o 

uso destes antimicrobianos para o tratamento de infecções estafilocócicas, mesmo 

que benignas e mesmo que procedam do ambiente extra-hospitalar (ANVISA, 2004). 

Contudo, esses antibióticos ainda são bastante utilizados na prática médica, 

havendo risco para desenvolvimento de cepas multirresistentes.  

O aumento da resistência aos antibióticos β-lactâmicos está intimamente 

relacionada ao uso indiscriminado dessa classe, especialmente a penicilina desde 

sua descoberta nos anos 40. Apesar da alta resistência na maioria dos ambientes e 

em pessoas, no Brasil, os β-lactâmicos ainda podem ser efetivos em algumas 

doenças como a pneumonia adquirida na comunidade (MARCH et al., 2013). A 

fiscalização na venda de antibióticos, a educação popular e a sensibilização dos 

profissionais que prescrevem antibióticos são fundamentais para evitar o aumento 

de cepas resistentes. 

Existem poucos estudos na literatura sobre a formação de biofilme por S. 

aureus isolados de insetos. A formação de biofilme é um dos principais fatores para 

infecções bacterianas persistentes ou crônicas. Os microrganismos em um biofilme 

são mais resistentes à ação de agentes químicos e físicos, sendo uma estratégia de 

sobrevivência em ambientes adversos. Nos estafilococos, os genes icaA e icaD têm 

sido bastante estudados relacionados com a formação do biofilme. Nesta pesquisa 

foram encontrados 12,5% dos isolados com positividade para os genes icaA e icaD. 

A presença desses genes é considerada um fator de risco, pois as cepas que os 

possuem podem apresentar complicações quando implicadas em infecções. 

Marques et al. (2013) encontraram em sua pesquisa 27,6% dos isolados que 

continham o gene icaA e icaD, resultados semelhantes aos encontrados nesta 

pesquisa. Crompton et al. (1999) encontraram 100% da produção de biofilme em 

cepas de S. aureus isolados de várias infecções humanas. podendo ser observado o 

surgimento de cepas estafilocócicas capazes de formar biofilme. De acordo com a 
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ANVISA (2004) ainda não foi observada uma relação significativa entre a formação 

de biofilme por Staphylococcus e a piora clínica dos pacientes ou desfecho da 

internação (alta ou óbito). No entanto, alguns estudos encontraram uma piora clínica 

mais frequente em infecções por isolados considerados fortes formadores de 

biofilme (CROMPTON et al., 1999; MARQUES et al. 2013). Marques et al. (2013) 

encontraram que em isolados formadoras de biofilme, o tempo de internação foi 

significativamente maior (24,22 dias) em relação às cepas não formadoras (12,50 

dias).  

Outras vias, além da expressão dos genes icaA e icaD, podem ser 

identificadas em estafilococos. Pesquisas têm relacionado a presença de biofilme 

estafilocócico com a presença dos genes icaAD em cateteres, mesmo com 

resultados fenotípicos negativos (FITZPATRICK et al., 2005; FLUCKINGER et al., 

2005; O’GARA; HUMPHREYS, 2001; YAZDANI et al., 2006). Os estafilococos, após 

aderirem a uma superfície e formar biofilme, as células bacterianas são capazes de 

evadir a resposta imune e exibir níveis elevados de resistência aos antibióticos, o 

que acarreta em infecções de difícil tratamento (CUCARELLA et al., 2004). 

Todos os isolados multirresistentes também apresentaram expressão do gene 

mecA e dos genes icaAD. Sabe-se que além de possuir resistência a todos β-

lactâmicos, cepas MRSA apresentam maiores índices de resistência a antibióticos 

pertencentes a outras classes e a formação de biofilme (VIEIRA et al., 2013). O 

presente estudo mostra que bactérias resistentes a múltiplos antimicrobianos podem 

ser carreadas por formigas, aumentando a possibilidade de infecção hospitalar, 

igualmente observado por Moreira et al. (2005) e Pereira e Ueno (2013).  
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5. CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa foi observada a presença da espécie de formiga Tapinoma 

melanocephalum e do gênero Pheidole sp na UTI e CC do hospital estudado e 

ambas apresentaram carreamento de microrganismos, sendo confirmada a 

presença de S. aureus em 11 isolados. 

Apesar da alta adaptabilidade das formigas, os fatores abióticos podem 

influenciar infestação das formigas, sendo que neste estudo a precipitação 

aumentou o número de formigas. As formigas foram encontradas em todos os locais 

onde as iscas foram colocadas, até mesmo em ambientes estéreis como o centro 

cirúrgico. As formigas foram coletadas em todos os períodos, entretanto o período 

diurno teve maior frequência de formigas.  

Todos os isolados apresentaram resistência a ampicilina e a oxacilina e 

78,7% a penicilina. Nenhum dos isolados apresentou resistência à vancomicina. 

Sete isolados apresentaram multirresistência aos antimicrobianos. Todos os isolados 

multirresistentes também apresentaram expressão do gene mecA e dos genes 

icaAD. 

A amplificação dos genes de resistência mostrou que 100% dos S. aureus 

apresentaram mecA e apenas um isolado não apresentou expressão do gene blaZ. 

Nenhum dos genes estudados foram encontrados nas amostras que tiveram nuc 

negativo.  

O carreamento de S. aureus por formigas, observado nesta pesquisa, 

demonstra que os vetores mecânicos podem aumentar o risco de disseminação de 

microrganismos resistentes a antibióticos. O controle dos vetores mecânicos é 

importante para a diminuição dos índices de infecção hospitalar a fim de se alcançar 

um nível satisfatório de qualidade dos serviços hospitalares.  
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